
 

Restaurace Černá Perla – týdenní menu od 2.8. do 6.8.2021 
 

Pondělí 
0,33l  Květáková krémová se slaninou a krutony – 1,3,7                                                         32,-                                                                                                      

120g  Hovězí pečeně s křenovou omáčkou, špekové knedlíky – 1,3,7                                122,- 

120g  Kuřecí Kung-pao, rýže/hranolky – 1,3,7                                                                          123,- 

  2ks  Tortilla wrap s kuřecími stripsy, zeleninou a dresinkem – 1,3                                    135,-        

 
Úterý 

0,33l  Vývar s bylinkovým svítkem a zeleninou – 1,3,7                                                            32,-                                                                                                      

300g  Zapečené šunkové flíčky s vejcem, tzatziky – 1,3,7                                                      119,- 

130g  Smažená kuřecí kapsa plněná nivou a slaninou, brambory a salát z červeného  
           zelí s jablky – 1,3,7                                                                                                              123,- 

140g  Asijská kachní prsa s nudlemi a restovanou zeleninou – 1,3,7                                  139,- 
 

Středa 
0,33l  Cuketová krémová polévka s kartokou, krutony a šunkou – 1,3,7,9                          32,-  

130g  Španělský ptáček, dušená rýže/houskové knedlíky – 1,3,7                                        125,-                                

130g  Zeleninový salát s opečenou slaninou, cibulovými kroužky a zastřeným vejcem,  
           toast – 1,3,7                                                                                                                          120,- 

200g  Glazovaná vepřová žebra s omáčkou Hoisin, restovaný Pak Choi a jasmínová  
           rýže – 1                                                                                                                                   139,- 

 
Čtvrtek 

0,33l  Francouzská cibulačka se sýrovým krutonem – 1,7                                                      32,- 

130g  Masové soté s rajčaty, žampiony a paprikou, bramboráčky/rýže – 1,3,7              123,- 
150g  Grilovaná klobása, čočka na kyselo a sázené vejce, kyselá okurka – 1,3,7,9         119,- 

300g  Penne s námi uzeným lososem, bylinkovou omáčkou a máslovou  
           zeleninou – 1,3,4,7                                                                                                             139,- 

 
Pátek 

0,33l  Drštková polévka  – 1,3,7,9                                                                                                  32,-                                                                                                      

130g  Vepřový steak na houbách s krémovou omáčkou, rýže/těstoviny – 1,3,7              122,-   

160g  Pečené cuketové placičky se sýrem Feta, bramborová kaše a mrkvový salát  
           s jablky – 1,3,7                                                                                                                      116,- 

140g  Pečené kachní stehno, bramborové knedlíky a červené zelí s rozinkami – 1,3,7   139,-  
 
 

Stálá obědová nabídka: 
120g  Smažené žampiony, brambory, tatarská omáčka – 1,3,7                     125,- 
100g  Smažený sýr/hermelín, hranolky, tatarská omáčka – 1,3,7                                  125,- 
120g  Smažený kuřecí nebo vepřový řízek, brambory s máslem, okurka – 1,3,7                   125,- 

 
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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