POLEDNÍ MENU (polévka,hl.jídlo,moučník/salát) od99,-Kč

(3,54 Euro)

30. týden

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí:
1.
2.
3.
4.

Kuřecí vývar s masem, zeleninou a babiččinými nudlemi

150g Smažený květák, vařený brambor, domácí tatarská omáčka
99,150g Vepřové výpečky, špenát, bramborový / houskový knedlík
99,150g Grilovaný kuřecí steak se zapečenou brokolicí, šunkou a sýrem Cheddar, hranolky / vařené brambory 109,300g Velký zeleninový salát s restovanými kousky lososa, bylinkový dresink, toast
119,-

Domácí jablečný závin

Úterý :

Brokolicová polévka

1. 200g Smažené vepřové karbanátky ( 2ks ),vařené brambory, domácí tatarská omáčka
99,2. 150g Nudličky z kuřecích prsíček po staročesku ( č. cibule, zázvor, žampióny ), rýže / krokety
3. 120g Maďarský hovězí guláš, houskový knedlík / rýže
4. 300g Velký zeleninový salát s grilovaným, pokrájeným kuřecím steakem ( 150g), jogurtový dresink, toast

99,99,109,-

Zelný salát

Středa :
1.
2.
3.
4.

Hovězí vývar se zeleninou a šunkovým svítkem

150g Anglický pečený hovězí roastbeaf, hranolky / bramborová kaše, domácí tatarská omáčka
150g GordonBleu – smažená kapsa z kuřecích prsou plněná šunkou, a sýrem Gouda, br. kaše, dom. tatarka
150g Pečená vepřová krkovička na másle, medová baby karotka, bramborová kaše
300g Velký zeleninový salát s tuňákem, vařeným vejcem, olivami a červenou cibulkou, toast

109,109,109,109,-

Meloun

Čtvrtek :

Špenátová polévka

1. 200g Balkánská pljeskavica, šťouchané brambory s pórkem, Ajvar109,2. 220g Pečené kuře na paprice, houskový knedlík / rýže / těstoviny
99,3. 300g Krémové houbové rizoto z ital. rýže Arborio sypané Parmasanem a filírovaným gril. kuřecím steakem 99,4. 300g Velký zeleninový salát s Mozzarellou ( 100g ), bazalkový dresink, toast
109,Míchaný zeleninový salát

Pátek :

Bramboračka

1. 150g Gril.medajlónky z vepřové panenky s barbeque omáčkou, červené fazole, hranolky / vař. brambory 109,2. 150g Smažený sýrový špíz ( Eidam, Hermelín, Mozzarella ) se šunkou, vařené brambory, dom. tatarka
99,3. 150g Grilovaný kuřecí steak ,,FIDEL“ se zapeč. anansem, šunkou a sýrem, hranolky / vař. brambory 109,4. 300g Kynuté meruňkové knedlíky se šlehačkou, máslem a cukrem ( moučníková porce 18,- Kč )
99,-

Zmrzlina

JAKO ZVÝHODNĚNOU NABÍDKU K POLEDNÍMU MENU VÁM NABÍZÍME :
- Kávu Lavazza-Espresso s mlékem a karamelovým biscuitem (malé,velké)za 19,-Kč
-Jemně perlivou minerální vodu 0,3l/18,-Kč -CocaColu 0,2l/18,- Kofola Original 0,2/18,-Kč
Dobrou chuť Vám přeje kolektiv Stella CafeRistorante

