
                                                                                Týden od 26.9. - 30.9.2022 

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 : Květáková s bramborem (1a,7) 

1) Nudličky STROGANOFF z vepřové panenky (okurek, protlak, víno, hořčice, žampión) zdobené zakysanou 

smetanou , pečené toskánské brambory, zelný salátek s koprem (1a,7,10) 

2) Kuřecí Kung – Pao (zelí, arašídy, paprika, zázvor, mladá cibulka, koriandr), kari rýže (bezlepkové,6)  

3) Bramborové nočky s kuřecím masem a smetanovým špenátem, sypané parmezánem (1a,3,7)   

4) Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík (1a,3,7,9,10)  

5) Míchané lístky salátů se zeleninou, pikantním dresinkem a smaženými kuřecími kousky se sezamem, pečivo 

(1a,3,7) 

Úterý : Šumavské kyselo (1a,3,7) 

1) Smažený holandský řízek se sýrem, bramborová kaše, mrkvový salátek (1a,3,7) 

2) Pečené kuřecí stehýnko Adagio podávané na pečených bramborách se zeleninou (bezlepkové)  

3) Pomalu pečená vepřová krkovička po selsku, červené zelí s jablky, bramborový knedlík (1a,3,7)  

4) Kuskus s grilovanou zeleninou a kuřecím filírovaným prsíčkem, přelíté olivovým olejem s bazalkou a 

sušenými rajčátky  (1a) 

5) Míchané lístky salátů se zeleninou, pikantním dresinkem a smaženými kuřecími kousky se sezamem, pečivo 

(1a,3,7) 

 

Středa : STÁTNÍ SVÁTEK – ZAVŘENO  

 

Čtvrtek : Čočková s párkem (1a,7) 

1) Mix gril (kuřecí, vepřové) s opečenou slaninkou a sázeným vejcem v omáčce demi-glace s portským vínem 

pečené brambory, česnekový dip (bezlepkové,3) 

2) Pikantní kuřecí nudličky s čerstvou zeleninou, fazolemi a kukuřicí, rýže (1a)  

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

4) Smažený hermelín, mačkané brambory s máslem a pažitkou, tatarka (1a,3,7)  

5) Míchané lístky salátů se zeleninou, pikantním dresinkem a smaženými kuřecími kousky se sezamem, pečivo 

(1a,3,7) 

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

1) Řízek jako lopata z kotletky, šťouchané brambory s petrželkou a slaninkou, okurek (1a,3,7)  

2) Bramborové knedlíky s uzeným masem, osmaženou cibulkou a kyselým zelím (1a,3) 

3) Medailónky kuřecích prsíček podávané na italském rizotu s cuketou, žampióny, šalotkou a rajčátky, zdobené 

polníčkem a sypané parmezánem (bezlepkové,7) 

4) Těstovinový salátek se zeleninou, dresinkem a pečeným kuřecím stehýnkem (1a,3,7)  

5) Míchané lístky salátů se zeleninou, pikantním dresinkem a smaženými kuřecími kousky se sezamem, 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/

