
                                                                                Týden od 16.5. - 20.5.2022 

1. Menu č.1 – 129,- 

2. Menu č.2 – 109,-  

3. Menu č.3 – 109,- 
4. Menu č.4 – 99,- 

5. Týdenní salát č.5 – 109,- 

Pondělí : Květáková se zeleninou (1a,7) 

1) Vepřová kotletka se sázeným vejcem a opečenou slaninkou, pečené bylinkové brambory, česneková omáčka 

(1a,3,7) 

2) Kuřecí nudličky se zeleninou (brokolice, květák, mrkev, kukuřice, hrášek) ve sladké chilli omáčce, rýže 

(bezlepkové)   

3) Domažlické vepřové ragů se smetanou zdobené směsí hrášku, vajec a okurky, těstoviny (1a,3,7)   

4) Koprová omáčka, vařené vejce, vařené brambory (1a,3,7) 

5) Míchaný salát se zeleninou, dresinkem se sušených rajčat, majonézy a jogurtu společně se smaženými 

kuřecími řízečky, pečivo (1a,3,7) 

Úterý : Boršč (1a,3,7) 

1) Kuřecí prsíčko ve slaninovém kabátku podávané se smetanovým listovým špenátem, vařené brambory (1a,7)   

2) Paella s grilovanou zeleninou, kari a pečeným kuřecím stehýnkem na bylinkách (bezlepkové)   

3) Zapékané těstoviny s trhaným vepřovým barbecue, vejci a uzeným sýrem, okurek (1a,3,7) 

4) Bratislavská vepřová plec, houskový knedlík (1a,3,7) 

5) Míchaný salát se zeleninou, dresinkem se sušených rajčat, majonézy a jogurtu společně se smaženými 

kuřecími řízečky, pečivo (1a,3,7) 

Středa : Slovenská fazolová s uzeným masem a bramborem (1a,7) 

1) Smažená kuřecí kapsa s mozzarellou a chřestem, bramborová kaše, zelný míchaný salátek (1a,3,7) 

2) Kuřecí kari ze stehenního s asijskou zeleninou, bambusem a kokosovým mlékem, rýže (1a,7)  

3) Špagety Neapol s mletým masem, rajčátky a hráškem, sypané sýrem (1a,3,7)  

4) Fazolový guláš s vepřovým masem a paprikovou klobásou, chléb (1a)  

5) Míchaný salát se zeleninou, dresinkem se sušených rajčat, majonézy a jogurtu společně se smaženými 

kuřecími řízečky, pečivo (1a,3,7) 

Čtvrtek : Francouzská s mušličkami (1a,3,7) 

1) Smažený vepřový řízek z krkovičky ovoněný česnekem, mačkané brambory se slaninkou, okurek (1a,3,7) 

2) Halušky s kyselým zelím, slaninou, špekem a uzeným masem (1a,3,7)  

3) Plněná paprika, rajská omáčka, houskový knedlík (1a,3,7) 

4) Těstovinový salát se zeleninou, césar dresinkem, tuňákem, cibulkou a vejcem (1a,3,4,7)   

5) Míchaný salát se zeleninou, dresinkem se sušených rajčat, majonézy a jogurtu společně se smaženými 

kuřecími řízečky, pečivo (1a,3,7) 

Pátek : Valašská kyselice (1a,7) 

1) Pečený pstruh s citrónovým pepřem, baby karotka na másle, mačkané brambory s čerstvým špenátem 

(bezlepkové,4,7) 

2) Vepřové výpečky na černém pivu, červené zelí s jablky, houskový knedlík (1a,3,7)  

3) Těstoviny penne s kuřecím masem a smetanovým špenátem, sypané parmezánem (1a,3,7)  

4) Cuketové placičky, pečené toskánské brambory, tatarka (1a,3,7)   

5) Míchaný salát se zeleninou, dresinkem se sušených rajčat, majonézy a jogurtu společně se smaženými 

kuřecími řízečky, pečivo (1a,3,7) 

 
Každé jídlo je označeno číslem alergenu které obsahuje. Seznam alergenů k dispozici na baru nebo na stránkách www.adagiorestaurant.cz 

Rozvozové menu je určeno k okamžité spotřebě. 

http://www.adagiorestaurant.cz/

