Pondělí 13.9.2021 svátek má Lubor
Polévka:

Staročeská bramboračka s houbami 1,7,9

Hlavní jídlo: Lasagne bolognese 1,3,7,9,10

39,-

135,-

Podzimní pečené krůtí stehno, brambory s česnekem a cibulí 1,7
Krémové risotto s cuketou, rajčátky a mozzarellou 1,7

129,-

133,-

Specialita: Brazilský rump steak s máslovými žampióny a grenaillemi

7

239,-

Úterý 14.9.2021 svátek má Radka
Polévka:

Rajská s těstovinou 1,7

39,-

Hlavní jídlo: Medailonky z vepřové panenky s chilli broskvovou salsou, opékané brambory 1,7
Kuře na paprice s čerstvými kolínky 1,3,7

147,-

127,-

Hovězí pečené na česneku, bramborové špalíky

1,3,7

139,-

Specialita: Pečený filet máslové ryby, listové saláty s malinovou zálivkou 4

169,-

Středa 15.9.2021 svátek má Jolana
Polévka:

Česnekový krém se špenátovými knedlíčky 1,3,7

Hlavní jídlo: Kuřecí bylinkový steak s grilovanou zeleninou 7

39,130,-

Pečený vepřový bok na rozmarýnu s bramborovo zelnou lepenicí 1,7
Club sandwich v Italském stylu s krůtím masem, slaninou, sýrem…

127,-

1,3,7

143,-

Specialita: Grilovaná krkovička Duroc s mexickými fazolemi a kukuřicí, pečené brambory se slaninou 7 179,-

Od pondělí do pátku pro Vás v nabídce máme:
Slepičí vývar s masem, nudlemi a zeleninou 1,3,7,9
Kuřecí přírodní medailonky s rýží 1,7

139,-

39,-

Čtvrtek 16.9.2021 svátek má Ludmila
Polévka:

Krkonošské kyselo 1,3,7

Hlavní jídlo: Hovězí stroganov s rýží

39,1,6,7,10

139,-

Kuřecí paličky á la bažant s těstovinou orzo 1,3,7
Výtečné domácí koblihy s marmeládou 1,3,7

127,115,-

Specialita: Medailonky z divočáka na šípkách, bramborové placky 1,3,7

149,-

Pátek 17.9.2021 svátek má Naděžda
Polévka:

Z červené čočky se zázvorem 7

39,-

Hlavní jídlo: Smažené brokolicové růžičky s vařenými brambory a tatarkou 1,3,7
Lehké vepřové karbanátky, cuketa s brambory na smetaně 1,7
Krůtí dalmátský špíz s pršutem a cherry rajčátky s dušenou rýží
Specialita: Kuřecí supréme se šalotkovou omáčkou a zeleninové pyré

127,129,-

1,12

7

137,-

169,-

Od pondělí do pátku pro Vás v nabídce máme:
Slepičí vývar s masem, nudlemi a zeleninou 1,3,7,9
Kuřecí přírodní medailonky s rýží 1,7

39,-

139,-

I nadále si můžete jídla vyzvednout u nás v restauraci.

Objednávky na tel.: 603 432 359
www.restauraceupotokahostivice.cz

