
 

Restaurace Černá Perla – týdenní menu od 20.9. do 24.9.2021 
 

Pondělí 
0,33l  Slepičí vývar s masem, nudlemi a zeleninou – 1,3,7                                                      32,-                                                                                                      

140g  Protýkaná krkovička pečená v pepři, bramborová kaše a salát Coleslaw – 1,3,7  125,- 

130g  Kuřecí kung-pao, hranolky/rýže – 1,3,7                                                                          122,- 

120g  Belgický tatarák s domácími hranolky – 1,3,7                                                               139,-        
 

Úterý 

0,33l  Zeleninový krém s uzenou rybou a krutony – 1,3,7                                                        32,-                                                                                                      

140g  Hovězí plátek na houbách s krémovou omáčkou, rýže/houskové knedlíky – 1,7  120,- 
130g  Cmunda po Kaplicku – uzená krkovička, bramborák a zelí, křupavá cibulka – 1,3 122,- 

140g  Bageta rozpečená s roastbeefem, čedar, smažená cibulka, dresing, salát  
           a pečená rajčata, domácí hranolky – 1,7                                                                        140,-    

 

Středa 

0,33l  Čočková polévka s klobásou – 1,3,7,9                                                                               32,-  

140g  Drůbeží játra na majoránce s jablky, rýže/hranolky – 1,7                                           119,-                                

140g  Smažený sýrový špíz se šunkou, brambory a tatarská omáčka – 1,3,7                     125,- 

300g  Quesadilla s kuřecím steakem, grilovanou paprikou s rajčaty, čedarem, jalapeňos,  
           bbq omáčkou, sýrový dip – 1                                                                                            135,-                                                                                       

 

Čtvrtek 

0,33l  Vývar se šunkovým svítkem a zeleninou – 1,7,9                                                            32,- 

140g  Pečený beskydský závitek se slaninovou omáčkou, rýže/šťouchané  
           brambory – 1,3,7                                                                                                                 128,- 

300g  Těstoviny s uzeným trhaným stehnem, sýrovou omáčkou a karamelovou cibulkou,  
           rukolový salát – 1,3,7,9                                                                                                      126,- 

300g  Zeleninový salát s plátky uzeného lososa, zastřeným vejcem, koprový dresing a  
           rozpečená bageta s čedarem – 1,3,4,7                                                                            140,- 

                                                    

Pátek – obědy možné do 12:30 pouze na terase – od 12:30 uzavřená společnost - Svatba 

0,33l  Kmínová s vejcem a zeleninou – 1,7                                                                                  32,-                                                                                                      
140g  Hovězí maďarský guláš z krku s opečenou klobáskou, karlovarské  
           knedlíky – 1,3,7                                                                                                                    122,-   
130g  Smažený kuřecí/vepřový řízek, domácí bramborový salát – 1,3,7                            125,- 

 
 

Stálá obědová nabídka: 
120g  Smažené žampiony, brambory, tatarská omáčka – 1,3,7                    130,- 
100g  Smažený sýr/hermelín, hranolky, tatarská omáčka – 1,3,7                                 130,- 
120g  Smažený kuřecí nebo vepřový řízek, brambory s máslem, okurka – 1,3,7                  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 
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