
 

Restaurace Černá Perla – týdenní menu od 6.12. do 10.12.2021 

 
Pondělí 

0,33l  Vývar s drobením, masem a zeleninou – 1,3,7,9                                                                        32,- 
130g  Naše uzená a pečená vepřová plec, bramborová kaše a salát Coleslaw – 1,3,7                124,- 

130g  Kantonské kuře s asijskou omáčkou a zeleninou, rýže/hranolky – 1,3,7                            120,- 

250g  Lokše plněné trhanou kachnou, kysaným zelím a křupavou cibulkou – 1,3,7                   130,- 

 
Úterý 

0,33l  Gulášová polévka s kousky masa – 1,3,7                                                                                     32-                                                                                                      
140g  Maso tří barev s pikantní zeleninou, bramboráčky/rýže – 1,3,7                                         123,- 

130g  Znojemská hovězí pečeně, rýže/houskové knedlíky – 1,3,7,10                                           126,- 

300g  Asijské nudle s křupavou zeleninou a sladkokyselým bůčkem – 1,3                                  135,- 
 

Středa 

0,33l  Vývar s fritátovými nudlemi a zeleninou – 1,3,7                                                                      32,-  

140g  Husarská vepřová roláda, bramborová kaše, okurkový salát – 1,3,7,9                             128,- 

140g  Ledový salát s rajčaty, zastřeným vejcem, opečenou slaninou se žampiony  
           a bylinkovým dresingem, bylinkový toast – 1,3,7                                                                  126,-  

150g  Špíz z panenky na grilu s paprikou a cuketou, šťouchané brambory a sýrová  
           omáčka – 1,3,7                                                                                                                               135,- 

 
Čtvrtek 

0,33l  Krémová pórková s vejcem a krutony – 1,3,7                                                                           32,-  
160g  Hovězí roštěná Satay s arašídovou omáčkou, jasmínová rýže – 1,3,7                               132,- 

120g  Filé z tresky v bylinkovém těstíčku, bramborová kaše a mrkvový salát s pečenými  
           jablky – 1,3,7                                                                                                                                 123,- 

150g  Chesseburger se slaninou a karamelovou cibulkou, domácí hranolky – 1,3,7                140,- 
                                                 

Pátek  

0,33l  Hrachová polévka s uzeninou a chlebovými krutony – 1,3,7                                                32,-                                                                                                      

300g  Srbské vepřové rizoto se sýrem a okurkou – 1,3                                                                    125,-         

150g  Smažený sýrový špíz se šunkou a cibulkou, brambory a tatarská omáčka – 1,3,7,10    125,- 

200g  Pizza Masa – kuřecí kousky, sušený bůček, šunka, sýr a karamelová cibulka – 1,7        135,-  
 
 

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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