
                                                                                Týden od 15.8. -19.8.2022 

1. Menu č.1 – 135,- 

2. Menu č.2 – 115,-  

3. Menu č.3 – 115,- 
4. Menu č.4 – 105,- 

5. Týdenní salát č.5 – 115,- 

Pondělí : Čočková s párkem (1a,7) 

1) Medailónky vepřové panenky z grilu, máslová baby karotka, pečené řecké brambory (bezlepkové,7) 

2) Vepřové nudličky v hořčico-tomatové omáčce se slaninou, paprikou, cibulkou, worcesterem a česnekem, 

rýže (1a,10)  

3) Hovězí pečeně se šípkovou omáčkou, houskový knedlík (1a,3,7)   

4) Bramborové nočky v sýrové omáčce se šunkou a restovanými žampióny, sypané parmezánem (1a,3,7)   

5) Těstovinový salát s majonézovo-jogurtovým dresinkem (brokolice, karotka, salát, rajče, okurek, kukuřice) a 

filírovaným kuřecím prsíčkem (1a,3,7) 

Úterý : Rajská s rýží (1a,7) 

1) Smažený sýrový špíz (eidam, hermelín), mačkané brambory s máslem a pažitkou, ďábelka (1a,3,7) 

2) Vepřové výpečky, dušený špenát, bramborový knedlík (1a,3,7)  

3) Kuřecí čína ze stehenního masa (zelí, mrkev, houby, pórek, bambus, paprika, koriandr), rýže (bezlepkové,6)  

4) Zeleninové lečo s klobásou, chléb (1b,3)   

5) Těstovinový salát s majonézovo-jogurtovým dresinkem (brokolice, karotka, salát, rajče, okurek, kukuřice) a 

filírovaným kuřecím prsíčkem (1a,3,7) 

Středa : Kuřecí vývar s masem a nudlemi (1a,3) 

1) Smažený vepřový řízek z krkovičky ovoněný česnekem, mačkané brambory se slaninkou, okurek, tatarka 

(1a,3,7) 

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

3) Zbojnické kuřecí nudličky (žampión, slaninka, cibulka, kápie), rýže (1a)  

4) Palačinky s tvarohem 2ks , lesním ovocem a pařížským krémem (1a,3,7)   

5) Těstovinový salát s majonézovo-jogurtovým dresinkem (brokolice, karotka, salát, rajče, okurek, kukuřice) a 

filírovaným kuřecím prsíčkem (1a,3,7) 

Čtvrtek : Zelňačka s uzeným masem (1a,7) 

1) Pikantní masová směs (kuřecí, vepřové) s čerstvou zeleninou, sypané sýrem, bramborové placičky (1a,3,7)  

2) Pečené kuřecí stehýnko ala bažant, hrášková rýže (1a)  

3) Staročeské kyselé zelí, trhané vepřové maso, vařené brambory (bezlepkové)  

4) Chilli con carne z mletého masa se zeleninou, slaninou a fazolemi, chléb (1a)  

5) Těstovinový salát s majonézovo-jogurtovým dresinkem (brokolice, karotka, salát, rajče, okurek, kukuřice) a 

filírovaným kuřecím prsíčkem (1a,3,7) 

Pátek : Gulášová (1a) 

1) Hovězí kostky na červeném víně s kořenovou zeleninou, bramborová kaše, okurkový salát (1a,7)  

2) Rizoto s kuřecím masem, zeleninou a strouhaným sýrem, okurek (bezlepkové)  

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

4) Špagety po uhlířsku (slanina, vejce, smetana, česnek, petrželka, parmezán) 

5) Těstovinový salát s majonézovo-jogurtovým dresinkem (brokolice, karotka, salát, rajče, okurek, kukuřice) a 

filírovaným kuřecím prsíčkem (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/

