Restaurace Černá Perla – týdenní menu od 18.1.do 22.1.2021
Pondělí
Polévka k hlavnímu jídlu
20,0,33l Kulajda s vařeným vejcem – 1,10
28,200g Pizza se šunkou, nivou a karamelovou cibulí – 1,3,7
120,130g Smažené karbanátky v bylinkové strouhance, bramborová kaše,
zeleninový salát s dresinkem – 1,3,7
115,150g Grilovaná sous vide panenka s restovanými fazolkami se slaninou, pepřová omáčka
a americké brambory
130,Úterý
Polévka k hlavnímu jídlu
20,0,33l Žampionová krémová se slaninou a krutony – 1,3,7
28,140g Rajská omáčka s plněným luskem nebo hovězím masem, houskové
knedlíky/těstoviny – 1,3,7
118,140g Kuřecí kari po thajsku se zeleninou, rýže/hranolky – 1,3,7
115,140g Vepřová krkovička na grilu se sázeným vejcem a opečenou slaninou, steakové
hranolky, ďábelská omáčka – 1,3,7
125,Středa
Polévka k hlavnímu jídlu
0,33l Vývar se šunkovou sedlinou a zeleninou – 1,3, 7
140g Vepřové výpečky, špenát a bramborové knedlíky – 1,3,7
2ks Kentucky kuřecí paličky, salát Coleslaw, opečená brambora – 1,3,7,9,10
130g Bramborové noky s námi uzeným lososem a smetanovým špenátem – 1,3,7
Čtvrtek – pozor grilování na terase od 10:30 do 14:00 !!!!
Pokud možno objednejte den předem na tel. 737747329

20,28,115,118,125,-

180g Grilované vepřové (krkovička, bůček, slanina) na ohni na naší terase, hořčice,
okurka, chléb………………………….115,Přílohy:
150g Salát Coleslav………………….………………………………………25,200g Vařené brambory…………………………………………………...15,200g Bavorský bramborový salát……………………………….…..25,Polévka k hlavnímu jídlu
20,0,33l Francouzská cibulačka se sýrovým krutonem – 1,3,7
28,140g Smažená kuřecí kapsa plněná balkánským sýrem a slaninou, mačkané brambory,
rajčatový salát – 1,3,7
115,130g Řízečky z panenky, bavorský bramborový salát – 1,3,7
125,Pátek
Polévka k hlavnímu jídlu
20,0,33l Zelná polévka s klobásou – 1,3,7
28,130g Kuřecí steak na hořčici, těstovinový salát – 1,3,7
114,130g Asijské nudle s vepřovými nudličkami a křupavou zeleninou – 1,3
115,140g Onion & Bacoon burger (naše bulka, mletý hov. krk, cibulové kroužky a opečená
slanina, BBQ omáčka, mix salátů), steakové hranolky – 1,3,7
125,-

Stálá obědová nabídka:
150g Pečené kachní stehno, opečené bramborové šišky, červené zelí
150g Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, brusinky
120g Smažené žampiony, brambory, tatarská omáčka – 1,3,7
100g Smažený sýr/hemelín, hranolky, tatarská omáčka – 1,3,7
120g Smažený kuřecí nebo vepřový řízek, brambory – 1,3,7
Polední menu se vydává od 11:00 do 14:30.
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135,120,120,120,120,Rezervace tel. 739 161 361

