Polední menu
www.restauraceuvorare.cz
Tel.: 732 841 505, 222 524 469

Čtvrtek / 26.4
26.4.2018
.4.2018
Obědy podáváme
odáváme od 11:00 do 15:00 hodin

Krémová CIBULAČKA s krutony 32,
32, / Polévka k hlavnímu jídlu za 18,
18,
Hovězí pečínka s rajskou omáčkou
houskový knedlík, nebo rýže 105,
105, Č:1,3,7
Vepová plec dušená na paprice
s těstovinami 103,
103, Č:1,3,7
Kuecí ENCHILÁDA
ENCHILÁDA
se zakysanou smetanou, čerstvá rukola 106,
106, Č:1,3,7
Grilované kuecí prsíčko
plněné temi druhy salámu s jemně pikantním chedarovým dipem,steakové hranolky 112,
112,
! 150g Filet z čerstvého LOSOSA
podávaný s domácím bazalkovým pestem, máslová bramborová kaše 128,
128, Č:1,3,7

! SPECIALITA TÝDNE :

Č:1,3,7

PULLED PORK

trhané kousky grilovaného selátka s omáčkou bbq v sezamové bulce, steakové hranolky 135,
135,

DOPORUČUJEME:
DOPORUČUJEME:
180g Grilovaný steak z hovězí roštěnky
sázené vejce, vídeňská cibulka a šťouchaný brambor s šalotkou 145,
45, Č:1,3,7
Velký zeleninový salát s rukolou
podávaný s grilovanými medailonky
medailonky z vepové panenky zabalené v anglické slanině,
opečená sezamová bageta 132,
132, Č:1,3,7
Rukolový salát s cherry rajčaty a balsamicem 42,
42,
Vanilková zmrzlina s horkým lesním ovocem 45,
45,
∙opský salát s balkánským sýrem 35,
35,

Ke každému hlavnímu jídlu, rozlévaný džus, multivitamín 0,3l 20,
20,

Speciální týdenní nabídka jídel
platná od 23.4. do 29.4.2018 / Podáváme vždy od 15:00 hodin

Dršťková polévka
s pečivem 48,
48, Č:1,3,7
Dušená hovězí líčka
na koenové zelenině a červeném vínu, nastavovaná bramborová kaše 175,
175, Č:1,3,7
Grilované slanné palačinky
plněné kuecími prsíčky, listovým špenátem,
smetanou a zapečené sýrem 152,
152, Č:1,3,7
200g Grilovaná šťavnatá vepová krkovička
podávaná na restovaných zelených fazolkách s cibulkou
a anglickou slaninou, opečené půlky brambor 185,
185,

č:1,3,7

200g Grilované kuecí prsíčko
protkané bílým chestem, podávané se smaženými bramborovými rosti
a domácí cibulovou marmeládou 179,
179, Č:1,3,7
Hovězí BURITTO
s fazolemi a jalapeňos papričkou, sýrem a zakysanou smetanou
zabalené v pšeničné mexické tortille 145,
145, Č:1,3,7
Velký zeleninový salát s dijónským dressingem
opečenou anglickou slaninou a sázeným vejcem,
opečená sezamová bageta 138,
138, Č:1,3,7

Pokud jste si nevybrali, mrkněte do našeho stálého jídelního lístku
Pejeme Vám dobrou chuť

