Restaurace Černá Perla – týdenní menu od 13.9. do 17.9.2021
0,33l
150g
120g
150g

Pondělí
Vývar se zeleninou, skleněnými nudlemi a tofu, koriandr – 1,3,7
Vepřová segedínská plec, houskové knedlíky – 1,3,7
Kuřecí Kari po thajsku se zeleninou, rýže/domácí hranolky – 1,3,7
Burger s BBQ trhaným hovězím masem a salátem Coleslaw, domácí hranolky,
česneková majonéza – 1

32,118,122,135,-

Úterý
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Kulajda s vejcem a houbami – 1,3,7
32,Masové kuličky v rajčatové omáčce, těstoviny/rýže – 1,3,7
120,Hovězí krk na česneku, dušený listový špenát a bramborové knedlíky – 1,3,7 122,Steak z krkovičky na pepři, špecle zapečené se sýrovou omáčkou, restovaná
zelenina – 1,7
135,Středa
Mrkvový krém s restovanou dýní, uzeným kuřetem a krutony – 1,3,7,9
32,Katův šleh z vepřového, rýže/hranolky – 1
119,Ledový salát s rajčaty a okurkou, bylinkový dresing, smažené vejce a opečená
slanina, opečená bageta – 1,3,7
125,Grilované krůtí placičky s okurkovou salsou a opečenou domácí Ciabattou – 1 135,Čtvrtek
Vývar s játrovou palačinkou a zeleninou – 1,7,9
32,Fazolový vepřový kotlík s klobásou, rýže/domácí pivní chléb – 1,3,7
128,Bramborové švestkové knedlíky s tvarohem nebo mákem,
máslo a cukr – 1,3,7,9
115,Pečená kachna po Vietnamsku (Vit nuong), nudle a omáčka nuoc cham – 1,3,7 135,Pátek
Slepičí kaldoun s petrželovými knedlíčky – 1,7
Pošírovaný pstruh v rybí várce, zadělávaný pórek a mladé brambory
na másle – 1,3,7
Vykostěné kuře na paprice, bramborové noky/Karlovarské knedlíky – 1,3,7
Grilovaný špíz z panenky s cuketou a paprikou, dýňové pyré a pečená řepa – 1

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

32,130,125,135,-

130,130,130,-

Doplatek 10,- u změny přílohy na hranolky, americké brambory.
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

