
 

Restaurace Černá Perla – týdenní menu od 26.7. do 30.7.2021 
 

Pondělí 
0,33l  Vývar se strouháním, masem a zeleninou – 1,3,7                                                         27,-                                                                                                      

130g  Segedínský guláš z plece, houskové knedlíky – 1,3,7                                                  116,- 

130g  Kuřecí nudličky kari po thajsku se zeleninou, rýže/hranolky – 1,3,7                       118,- 

150g  Panenka ve slanině s karamelovou cibulí a šťouchanými bramborami, omáčka  
           z červeného vína – 1,3                                                                                                       130,-        

 
Úterý 

0,33l  Hrachová polévka s uzeninou, opečené chlebové krutony – 1,3,7                           27,-                                                                                                      
130g  Krkovička pečená v pepři, bramborvvá kaše a salát z kysaného zelí – 1,3,7         119,- 

130g  Hovězí nudličky Stroganoff, dušená rýže/hranolky – 1,3,7                                       119,-  

140g  Ceasar salát s restovanou slaninou a česnekovými krutony – 1,3,7                       120,- 
 

Středa – pozor restaurace uzavřena od 12:00 do 16:00 – uzavřená společnost, obědy se budou 
podávat od 10:00 - děkujeme za pochopení… 

 

0,33l  Krémová pórková se slaninou a krutony – 1,3,7,9                                                          27,-  

140g  Vídeňský hovězí guláš z krku, houskové knedlíky – 1,3,7                                            118,-                                

130g  Kuřecí medailonky v sýrovém těstíčku, bramborová kaše a Coleslaw – 1,3,7        120,- 

 
Čtvrtek 

0,33l  Vývar s drožďovými knedlíčky a zeleninou – 1,7                                                            27,- 

130g  Plněné bramborové knedlíky s uzeným masem a kysaným zelím, opečená  
           cibulka – 1,3,7                                                                                                                      122,- 

200g  BBQ kuřecí paličky, grilovaná zelenina s kuskusem – 1,3,7,9                                    119,- 

140g  Salát Nicoise – brambory, ledový salát, fazolky, tuňák a vařené vejce, opečený  
           bylinkový toast, dresing z hrubozrnné hořčice – 1,3,7                                                128,- 

 
Pátek 

0,33l  Asijská polévka PHO – 1,3,7,9                                                                                              30,-                                                                                                      
130g  Plněný paprikový lusk s rajskou omáčkou, těstoviny/houskové knedlíky – 1,3,7  118,- 

140g  Domácí cuketa smažená ve slanině a bylinkovém těstíčku, bramborová kaše a  
           zelný salát – 1,3,7                                                                                                                  114,- 

130g  Hovězí Satay z roštěné s arašídovou omáčkou, jasmínová rýže – 1,3,7                    128,-  

 
Stálá obědová nabídka: 

120g  Smažené žampiony, brambory, tatarská omáčka – 1,3,7                     120,- 
100g  Smažený sýr/hermelín, hranolky, tatarská omáčka – 1,3,7                                  120,- 
120g  Smažený kuřecí nebo vepřový řízek, brambory s máslem, okurka – 1,3,7                   120,- 

 
Doplatek 10,- u změny přílohy na hranolky. 

 

Polední menu se vydává od 11:00 do 14:30. Změna jídel vyhrazena. 

www.cerna-perla.cz   Info@cerna-perla.cz                    Rezervace tel. 739 161 361 

I nadále můžete objednávat jídlo s sebou do zatavitelných boxů přes www.vyzvednisi.cz, 

www.jidlopodnos.cz nebo www.menicka.cz 
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