
                                                                                Týden od 27.6. - 1.7.2022 

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,- 

!!! Od 4.7. – 8.7. bude restaurace a rozvoz jídel uzavřen, dovolená ….děkujeme za pochopení       !!! 

Pondělí : Čočková s párkem (1a,7) 

1) Medailónky z vepřové panenky z grilu, fazolové lusky se slaninkou, šťouchané brambory s cibulkou, 

pažitkový dip s česnekem (bezelepkové,7)  

2) Srbské vepřové rizotko se sýrem a okurkem (1a,7)  

3) Kuřecí prsíčko ve steakové omáčce z červeného pepře se smetanou, pečené toskánské brambory (1a,7)   

4) Vepřová kýta se šípkovou omáčkou, houskový knedlík   

5) Míchané lísky salátu s ředkvičkami, rajčaty, smaženými kuřecími kousky se sezamem a pikantním 

dresinkem, pečivo (1a,3,7,11) 

Úterý : Kozí brada (1a,7) 

1) Mletý sekaný biftek zapečený se slaninou a sýrem ve smetanové omáčce se zeleným pepřem, vařené 

brambory s pažitkou (1a,3,7) 

2) Kuřecí kung pao ze stehenního (zelí, arašídy, kápie, zázvor, koriandr), kari rýže (bezlepkové,6) 

3) Maďarský hovězí gulášek, houskový knedlík (1a,3,7)  

4) Těstovinový salátek s jogurtovým dresinkem, čínským zelím, brokolicí, baby karotkou, šunkou a vejcem 

(1a,3,7)    

5) Míchané lísky salátu s ředkvičkami, rajčaty, smaženými kuřecími kousky se sezamem a pikantním 

dresinkem, pečivo (1a,3,7,11) 

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

1) Pikantní masová směs se zeleninou (kuřecí, vepřové) sypané sýrem a mladou cibulkou, bramborové placičky 

(1a,3,7) 

2) Kuřecí stehýnko ADAGIO podávané na pečených bramborech se zeleninou (bezlepkové)   

3) Halušky s kyselým zelím a trhaným vepřovým masem (1a)  

4) Buřt gulášek s klobásou, bramborem a zeleninou, chléb (1a)  

5) Míchané lísky salátu s ředkvičkami, rajčaty, smaženými kuřecími kousky se sezamem a pikantním 

dresinkem, pečivo (1a,3,7,11) 

Čtvrtek : Tomatový krém se smetanou a bazalkou (1a,7) 

1) Sekaný řízek s olomouckým syrečkem, bramborová kaše, zelný salátek s mrkví (1a,3,7) 

2) Krůtí kousky v zelenině, rýže (bezlepkové)  

3) Špagety s boloňským ragů, sypané parmezánem a rukolou (1a,3,7,9)  

4) Čočka na kyselo, opečený gothaj, sázené vejce, okurek, chléb (1a,3,7)  

5) Míchané lísky salátu s ředkvičkami, rajčaty, smaženými kuřecími kousky se sezamem a pikantním 

dresinkem, pečivo (1a,3,7,11) 

Pátek : Boršč (1a,7,9) 

1) Rozstřelený španělský ptáček (hovězí, párek, okurky, vejce, hořčice, slanina), rýže (1a,3,10) 

2) Čínské nudle s nakládaným kuřecím stehenním masem, zeleninou a koriandrem (1a,3)  

3) Vepřové výpečky, dušený špenát, bramborový knedlík (1a) 

4) Zapečené rybí filé s rajčátky a mozzarellou, mačkané brambory s málem a špenátem (bezlepkové,7)  

5) Míchané lísky salátu s ředkvičkami, rajčaty, smaženými kuřecími kousky se sezamem a pikantním 

dresinkem, pečivo (1a,3,7,11) 
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/

