Restaurace Černá Perla – týdenní menu od 10.1. do 14.1.2022
0,33l
130g
150g
140g

Pondělí
Vývar s rýží, masem a hráškem – 1,3,7,9
Hovězí nudličky Stroganov, rýže/bramborové placky – 1,3,7
Smažená játra v bylinkové strouhance, brambory a tatarská omáčka - 1,3,7
Grilovaná panenka ve slanině, nastavovaná kaše, pečená zelenina a omáčka
z vína – 1,3,7

35,125,128,138,-

Úterý
0,33l
140g
140g
140g

Zeleninová polévka s kapáním – 1,3,7
Masové kuličky v krémové omáčce s brusinkami, bramborová kaše – 1,3,7
Kořeněné vepřové a hovězí na víně s humusem – 3,7,10
Křupavý kuřecí steak s popcornem, grilovanou zeleninou a pečenými bramborami,
jogurtový dip – 1,3

Středa
0,33l Ostrá mrkvová polévka se zázvorem – 1,3,7
140g Křupavý bůček s asijskou omáčkou, restované nudle se zeleninou – 1,7
1/4 Naše uzené kuře, bramborová kaše/mačkaný hrášek s mátou – 1,3,7
300g Zeleninový salát s kousky lososa, pečenou řepou a sladkokyselým dresinkem,
bylinkový toast – 1,3,4,7

35,125,127,130,-

35,126,128,134,-

0,33l
140g
150g
300g

Čtvrtek
Krémová polévka z bílých fazolí s klobásou – 1,3,7
Domácí noky zapečené s houbami a kuřecím masem – 1,3,7
Španělský ptáček, rýže/špekové knedlíky – 1,3,4
Panini s hovězím trhaným masem v BBQ omáčce, domácí hranolky – 1,3,7

35,125,128,130,-

0,33l
140g
140g
250g

Pátek
Vývar se zeleninou a celestýnskými nudlemi – 1,3,7
Zastřená vejce v trojobalu s hráškovou kaší a slaninovými škvarečky – 1,3,7
Hovězí roštěnky s houbovou omáčkou, bramborové šulánky/rýže – 1,3
Šunková pizza s mozzarellou a rajčaty – 1,3,7

35,122,128,135,-

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

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

