
Restaurace Černá Perla – týdenní menu od 24.1. do 28.1.2022 

 
Pondělí 

0,33l  Vývar se šunkovou omeletou a zeleninou – 1,3,7,9                                                                   35,- 

150g  Vepřový smažený špíz se sýrem, brambory a kari dip – 1,3,7                                                126,- 

150g  Bramborové šišky s opečeným kousky domácího uzeného a špenátem, křupavá  
           cibulka – 1,3,7                                                                                                                                   125,-                    

300g  Italské rizoto s houbami a kuřecími medajlonky na bylinkách, sýr Gran Moravia – 1,7   135,- 

 
Úterý 

0,33l  Cibulová krémová se sýrem a krutony – 1,3,7                                                                             35,-                                                                                                      

130g  Maso tří barev se žampiony, rýže – 1,3,7                                                                                   124,- 

150g  Zauzené hovězí kuličky ve slanině plněné sýrem, bramborová kaše a salát  
           Coleslaw – 3,7,10                                                                                                                             126,- 

300g  Salát Nicoise s tuňákem, fazolkami a bramborami – 1,4                                                        130,- 

 
Středa 

0,33l  Kimchi ramen s bůčkem a nudlemi – 1,3,7                                                                                  35,- 

300g  Těstoviny s trhaným pečeným kuřetem, bazalkovou krémovou omáčkou a pečenými  
           rajčaty – 1 127,-                                                                                                                               126,- 

300g  Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, sladkokyselé zelí a opečená  
           cibulka – 1,3                                                                                                                                      128,- 

160g  Grilované špízy z kuřecích jater ve slanině, okurková salsa a domácí pita chléb – 1,7     130,- 

 
Čtvrtek 

0,33l  Vývar s játrovou rýží a nudlemi – 1,3,7                                                                                        35,-  

130g  Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, brusinky a citron  – 1,3,7                                   128,- 

300g  Mee goreng - smažené nudle se zeleninou, klíčky a vepřovým masem – 1,3,7                 126,- 

160g  Domácí bageta plněná trhaným hovězím žebrem, křupavou cibulkou a cizrnovými  
           plackami, hranolky – 1,3,7                                                                                                             135,- 

 
Pátek                                                

0,33l  Sopa de Lima – limetková polévka s kuřecím masem, koriandrem a rajčaty                       35,-  

130g  Mojo Pork – vepřové s černými kubánskými fazolemi a guacamole, rýže                          126,- 

150g  Smažený květák, brambory a tatarská omáčka – 1,3,7                                                           120,- 

140g  Anglický roastbeef se žampionovou omáčkou, pečenými bramborami a fazolkami  
           na másle – 1,3,7                                                                                                                               140,- 

  
 

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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