Restaurace Černá Perla – týdenní menu od 16.5. do 20.5.2022
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Pondělí
Vývar s bulgurem a zeleninou – 1,3,7
Vepřové kousky Vindaloo (indie), bramborové placky/rýže – 1,7
Míchaný salát s kuřecími stripsy, francouzským dresinkem a toastem – 1,3,7
Naše focaccia plněná trhaným vepřovým masem, salátem, rajčaty a cibulkou,
bramborové hranolky, česneková omáčka – 1,7
Úterý
Fazolková polévka s bramborami a slaninou – 1,7
Špikovaná pečená vepřová kýta na zelenině s opečenými škubánky – 1,7
Asijská omeleta plněná mletým masem, míchaný salát – 1,3,7
Rozpečená bageta s bavorskou klobásou, zelím, smaženou cibulkou
a slaninádou, domácí steakové hranolky – 1,3,7

36,130,128,144,36,130,125,142,-

Středa
Zabijačková prdelačka s masem a kroupami – 1,9
36,Zapečené makarony se 3 druhy sýrů a opečenou slaninou, rajčatový
salát – 1,7
128,Do křupava pečený vepřový bok se špenátovou nádivkou, bramborová kaše
a salát z pečené řepy – 1,3,7
130,Italské dýňové rizoto s kuřecí rolkou se sušenou šunkou a sýrem Gran
Moravia – 1,3
145,-

Čtvrtek
0,33l Zeleninové Gazpacho s krutony – 1,3,7
36,140g Plněné bramborové knedlíky s uzeným masem, kysané zelí a opečená
cibulka – 1,3
132,140g Smažené kuřecí stehenní řízky v bylinkové strouhance s česnekem, brambory
a šopský salát – 1,3,7
129,150g Roastbeeff sandwich s avokádovou salsou, rajčaty, kapary a čedarem, smažené
lupínky – 1,3
145,Pátek
0,33l Drštková polévka – 1,3,7
36,130g Smažená Tilapia v sýrovém těstíčku s bylinkami, bramborová kaše a okurkový
salát se zakysačkou – 1,3,4,7
130,130g Segedínský guláš z plece, houskové knedlíky – 7,9
127,140g Vepřová panenka sous vide, máslová zelenina a kukuřičná kaše – 1,3,7
148,-

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

140,140,140,-

Doplatek 10,- u změny přílohy na hranolky, americké brambory.
Polední menu se vydává od 11:00 do 14:30. Změna jídel vyhrazena.
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