Restaurace Starosuchdolská
DENNÍ MENU
13.09 - 17.09
(do 15:00)
Menu polévka + hlavní jídlo 119,Týdenní nabídka
Tarhoňový salát s dýní, ořechy, bazalkovým dresingem a sýrem feta (1,3,5) ....................99,-Kč
Zeleninový salát se smaženými žampiony a bramborovými dukátky (1,3,7) .....................99,-Kč
Brokolicový salát v jogurtu s ořechy a ovocem (5,7) ..........................................................99,-Kč
Palačinka plněná nutelou, ovocem a zakysanou smetanou (1,3,7) ....................................99,-Kč
Smažený sýr, vařený brambor, tatarka (1,3,7) ...................................................................99,-Kč
Smažený kuřecí/vepřový řízek, bramborový salát (1,3,9,10) .............................................99,-Kč
500g Smažená kuř. křídla (5ks), kuř. paličky (2ks), dip dle výběru 1ks, zel. (1,3,7,10) ... 139,-Kč
500g Ostrá peč. kuř. křídla (5ks), kuř. paličky (2ks), dip dle výběru 1ks, zel. (1,3,7,10) . 139,-Kč
Rajčatovo-cibulový salátek ................................................................................................. 35,-Kč
Okurkový salátek ................................................................................................................ 35,-Kč

Pondělí
Zeleninový vývar s rýžovými nudlemi ............................................................................... 39,-Kč
Grilované kuře na listovém salátu s pohankou a brusinkovým dresingem ......................99,-Kč
Domácí sekaná plněná vejcem a párkem, vařený brambor, okurka (1,3,7,12) ..................99,-Kč
Lasagne s lososem, špenátem a česnekem, bešamelová omáčka (1,3,4) ...........................99,-Kč

Úterý
Zelná s klobásou (1,12) ....................................................................................................... 39,-Kč
Špikovaná krůtí prsa se švestkovou omáčkou, šťouchané brambory (1) ...........................99,-Kč
Moravský vrabec, bílé zelí, bramborový knedlík (1,3,7).....................................................99,-Kč
Krémová rizoto pomodoro s grilovanými cuketami a tymiánem ......................................99,-Kč

Středa
Dršťková z hlívy ústřičné (1) ............................................................................................... 39,-Kč
Steak z krkovice s pepř. omáčkou, opečený brambor s rozmarýnem a cibulkou (1,3,7)....99,-Kč
Kuřecí kostky v rokforové omáčce, vařený brambor (7) ....................................................99,-Kč
Hovězí pečeně s křenovou omáčkou, houskový knedlík (1,3,7) .........................................99,-Kč

Čtvrtek
Kuřecí vývar s celestinskými nudlemi (1,3,7) ..................................................................... 39,-Kč
Krůtí steak s pikantní růžovou omáčkou, americký brambor (7) ......................................99,-Kč
Debrecínský vepřový guláš, houskový knedlík (1,3,7,12) ...................................................99,-Kč
Brokolicové karbanátky v trojobalu, bramborová kaše (1,3,7) ..........................................99,-Kč

Pátek
Jogurtová s kroupami a cizrnou (1,3,7) .............................................................................. 39,-Kč
Kuřecí prso s vanilkovou brambor. kaší, divokou brokolicí a pepř. omáčkou (1,3,7) ........99,-Kč
Hovězí po burgundsku, rýže/šťouchaný brambor (1,3,7) ..................................................99,-Kč
Těstoviny zapečené s hráškem, šunkou, šlehan. vejcem, salát z červené řepy (1,3,7,12) ...99,-Kč
Váha masa 150g v syrovém stavu

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka

Pro rozvoz zdarma volejte: 737024080
Restaurace Starosuchdolská

