Polední menu
www.restauraceuvorare.cz
Tel.: 605 486 850,
850, 222 524 469

Pondělí / 20.8
20.8.2018
.8.2018
Obědy podáváme od 11:00 do 15:00 hodin

Dnes vaí: FRODO
Gulášová polévka 32,
32, / Polévka k hlavnímu jídlu za 18,
18,
Hovězí pečínka na zázvoru
s dušenou rýží a jarní cibulkou 105,
105, Č:1,3,7
Rizoto s vepovým masem
a zeleninou, posypáno sýrem, kyselá okurka 1 03,
03, Č:1,3,7
Thajské červené curry
s grilovanými kousky kuecích prsíček, zeleninou
a kokosovým mlékem, rýžové nudle 107,
107, Č:1,3,7
Pečené plátky vepové krkovičky
na žampiónech se zeleninou, šťouchaný brambor s šalotkou 105,
105, Č:1,3,7
Smažené žampióny
vaený brambor s máslem, domácí tatarka a rukolový salátek s rajčaty 107,
107, Č:1,3,7
Těstoviny ANGLIO
ANGLIO OLIO PEPERONCINO
s čerstvými feferonkami a parmesánem 107,
107, Č:1,3,7

! SPECIALITA TÝDNE :

200g Grilované kuecí medailonky
zapečené česnekovosýrovou
sýrovou fáší,
fáší, šťouchaný brambor s šalotkou, rukola 135,
135, Č:1,3,7

DOPORUČUJEME:
DOPORUČUJEME:
180g Grilovaný steak z vepového karé
zapečený chorizem a chedarem, pečené půlky brambor a pikentní majonéza 145,
45, Č:1,3,7,
200g Grilované
Grilované kuecí prsíčko špikované slaninou
podávané s jemně pikantní mexickou salsou, steakové hranolky, čerstvá rukola 137,
37, Č:1,3,7
∙opský salátek
salátek s balkánským sýrem 35,
35, / Zmrzlinový pohár s ovocem, šlehačka 52,
52,

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

Speciální týdenní nabídka jídel
platná od 20.8. do 26.8. 2018 / Podáváme vždy od 15:00 hodin

Rozpečená pšeničná tortlla
plněná šunkou a sýrem, zakysaná smetana
a čerstvá rukola s cherry rajčátky 132,
132, Č:1,3,7
Velký zeleninový salát s čerstvou rukolou
dijónským dressingem a grilovanými medailonky z vepové panenky
zabalenými v anglické slanině, opečená sezamová bageta 147,
147, Č:1,3,7
250g Vepový steak " TOLTECA "
zapečený chedarem, paparičkami jalapeňos a chorizem, steakové hranolky
rukolový salát s rajčaty a pikantní majonéza 220,
220, Č:1,3,7
200g Grilované kuecí prsíčko
plněné šunkou a modrým sýrem, smažené
bramborové rosti a chedarový dip 178,
178, č:1,3,7
Těstoviny THÁLIA
grilované kousky vepové panenky, cherry rajčata,
smetana a parmesan 152,
152, Č:1,3,7
Grilované medailonky z kuecích prsíček
zapečené česnekovosýrovou tapenádou, steakové hranolky 158,
158, Č:1,3,7
200g Hovězí CHESSEBURGER
s chedarem a modrým sýrem, čerstvá zelenina, pikantní majonéza,
steakové hranolky a domácí tatarská omáčka 178,
178, Č:1,3,7,8
Zmrzlinový pohár
s horkým lesním ovocem, sušenkou a čokoládou 62,
62,

Pokud jste si nevybrali, mrkněte do našeho
stálého jídelního lístku.
lístku. Dobrou chuť.

