Restaurace Černá Perla – týdenní menu od 22.11. do 26.11.2021
0,33l
140g
130g
160g

Pondělí
Vývar s játrovou rýží a nudlemi – 1,3,7,9
Smažené masové kuličky se sýrem, BBQ omáčka a bramborová kaše, salátek – 1,3,7
Masový flamendr s křenem, rýže/bramboráčky – 1,3,7
Steak z pečeně s bylinkovou krustou a švestkovou omáčkou, šunkové krokety – 1,7

0,33l
140g
130g
250g

Úterý
Krémová polévka z pečeného česneku, slaninové škvarečky a sýrové krutony – 1,3,7 32Hovězí pečeně se „svíčkovou“ omáčkou, houskové knedlíky, citron a brusinky – 1,3 128,Kuřecí steak na hořčici, těstovinový salát se zeleninou a zakysanou smetanou – 1,3,7 122,Pizza „Qauttro Formaggi“ 33cm – 1,3,7
138,-

0,33l
130g
300g
250g

Středa
Vývar se šunkovou sedlinou a zeleninou – 1,3,7
Novohradský vepřový plátek, rýže/brambory – 1,3,7
Špagety s fenyklem, rajčaty a krůtím masem, sýr Gran Moravia – 1,3,7
Reuben Sandwich s pastrami a smaženými lupínky – 1,10

0,33l
150g
140g
140g

0,33l
180g
140g
200g

32,124,122,138,-

32,122,125,135,-

Čtvrtek
Italská cuketová polévka s parmezánem a krutony – 1,3,7
Hovězí s rýžovými nudlemi a klíčky mungo – 1,3,7
Grilovaná vinná klobása, bramborová kaše a šopský salátek – 1,3,7
Zeleninový salát z pečenou červenou řepou, uzenými kachními prsíčky a medovým
vinaigrette, bylinkový toast – 1,3,7

32,126,120,135,-

Pátek
Celerový krém s křupavou cibulkou a opečenou slaninou – 1,3,7
Zapečené palačinky s hruškami a tvarohem, višňová omáčka – 1,3,7
Frankfurtská vepřová plec, rýže/těstoviny – 1,3,7
Kuřecí křídla „Buffalo Wings“ s dipem z modrého sýra, řapíkatým celerem a pečenou
bramborou – 1,7

32,118,124,135,-

Víkendová nabídka
Domácí klobása s fazolovým pyré, omáčkou z čeného piva a křupavou cibulkou
Jamajský „JERK“ vepřový bůček, taco s uzenou salsou z manga
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

205,130,130,130,-

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

189,-

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

