
 

Restaurace Černá Perla – týdenní menu od 25.10. do 29.10.2021 
 

Pondělí 
0,33l  Česnečka se šunkou a sýrem, brambory a česnekové krutony – 1,3,7,9                   32,-                                                                                                      

120g  Hovězí krk na houbách s krémovou omáčkou, rýže/žemlové knedlíky – 1,3,7      124,- 

130g  Vepřové medajlonky v pikantním pivním těstíčku, bramborová kaše a salátek  
           s balkánem – 1,3,7                                                                                                              126,- 

140g  Kuřecí steak grilovaný s bylinkami, grilovaná zelenina a šťouchané  
           brambory – 1,3,7                                                                                                                 138,-                                           

 

Úterý 
0,33l  Bramborová polévka s houbami – 1,3,7,9                                                                         32,-  

140g  Vykostěné kuře na paprice s uzenou omáčkou s bylinkami, opečené máslové  
           noky/houskové knedlíky – 1,3,7                                                                                       125,- 

140g  Pečená uzená krkovice, hrachová kaše, opečená cibulka a kyselá okurka – 1,3,7 122,- 

140g  Anglický roasttbeef s pepřovou omáčkou, restovanými fazolkami a americkými  
           bramborami – 1,4,7                                                                                                             140,- 

 

Středa 

0,33l  Vývar s drobením, masem a zeleninou – 1,3,7                                                               32,-  

140g  Bramborové noky s vepřovým masem a žampiony, sýrová omáčka a restovaná  
           zelenina – 1,3,7                                                                                                                    125,- 

130g  Hovězí pečeně s koprovou omáčkou a vařeným vejcem, houskové  
           knedlíky – 1,3,7                                                                                                                    127,- 

250g  Pizza Hawai se šunkou a anansem – 1,7                                                                         140,-                                                                                     

 
                                                   

Pátek  

0,33l  Drštková z hlívy ústřičné – 1                                                                                                32,-                                                                                                      
140g  Smažený kuřecí/vepřový řízek, domácí bramborový salát – 1,3,7,9,10                   125,- 

130g  Kotleta na grilu plněná mozzarellou a sušeným rajčetem, bazalková omáčka a  
           těstoviny – 1,3,7,9                                                                                                                128,-  

150g  Uzený hovězí jazyk s omáčkou z vína, gratinované brambory a restovaná kořenová  
           zelenina – 1,3,7                                                                                                                     138,-   

 
 

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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