
                                                                               Týden od 28.11. -2.12.2022 

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 : Hrachová (1a) 

1) Smažená kuřecí kapsa se šunkou, sýrem a žampióny, mačkané brambory s máslem, ďábelka (1a,3,7) 

2) Kuřecí nudličky ve sladkokyselé omáčce chilli omáčce se zeleninou (zelí, mrkev, brokolice, květák,kukuřice), 

rýže (bezlepkové)  

3) Segedínský gulášek se smetanou, houskový knedlík (1a,3,7)   

4) Bramborové nočky s omáčkou quattro formaggi a pancettou, sypané parmezánem (1a,3,7)  

5) César salát s kuřecím masem, dresinkem, slaninovým chipsem, krutony a parmezánem (1a,3,4,7,10) 

Úterý : Slezská zelňačka s klobásou (1a,7) 

1) Mix gril (kuřecí steak, vepřová panenka, opečený ježek) v omáčce demi-glace s červeným vínem, pečené 

toskánské brambory, česneková omáčka (bezlepkové)  

2) Kuřecí prsíčko z grilu v liškové omáčce se žampióny, rýže (1a)  

3) Zapékané těstoviny s uzeným masem, uzeným sýrem a vejci, okurek (1a,3,7)  

4) Fazolky na kyselo, sázené vejce 2ks, vařené brambory (1a,3,7)   

5) César salát s kuřecím masem, dresinkem, slaninovým chipsem, krutony a parmezánem (1a,3,4,7,10) 

Středa : Bramborová (1a) 

1) Smažené kuřecí stehenní řízečky se sezamem, bramborová kaše, okurek (1a,3,7,11) 

2) Hovězí azu po tatarsku (protlak, okurek), šunková rýže (1a) 

3) Pečené kuřecí stehýnko podávané na španělské paelle s kari a grilovanou zeleninou (bezlepkové)  

4) Plněná palačinka se smetanovým špenátem, kuřecím masem a sýrem (1a,3,7)   

5) César salát s kuřecím masem, dresinkem, slaninovým chipsem, krutony a parmezánem (1a,3,4,7,10) 

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

1) Myslivecký hovězí gulášek s červeným vínem a vídeňskou cibulkou, domácí špekový knedlík (1a,3,7)  

2) Smažený vepřový karbenátek, šťouchané brambory s osmaženou cibulkou a slaninou, tatarka (1a,3,7) 

3) Penne aglio olio e peperoncino s kuřecím masem a čerstvým špenátem, sypané parmezánem (1a,3,7)  

4) Vepřová játra na cibulce, rýže, okurek (1a)  

5) César salát s kuřecím masem, dresinkem, slaninovým chipsem, krutony a parmezánem (1a,3,4,7,10) 

Pátek : Mexická fazolová (1a) 

1) Smažené filé z aljašské tresky, bramborová kaše, zelný salátek s mrkví (1a,3,4,7) 

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

3) Hovězí nudličky teriyaki s asijskou zeleninou a koriandrem, kari rýže (bezlepkové)  

4) Čočka na kyselo, opečená klobása, chléb, okurek (1a)  

5) César salát s kuřecím masem, dresinkem, slaninovým chipsem, krutony a parmezánem (1a,3,4,7,10) 

 

 

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/

