Restaurace Černá Perla – týdenní menu od 9.5. do 13.5.2022
0,33l
130g
150g
140g

Pondělí
Vývar s játrovými noky, nudlemi a zeleninou – 1,3,7
36,Vepřový plátek s krémovou omáčkou, těstoviny s grilovanou zeleninou
/brambory a fazolky na slanině – 1,7
130,Pečené uzené maso, škvarkové bramborové knedlíky a dušené zelí – 1,3,7
128,Burger s krůtím trhaným masem pečeným na sladko kyselo, řepná majonéza,
salát, rajčata a čedar, americké brambory – 1,7
144,-

Úterý
0,33l Krémová lososová polévka s bylinkovými krutony – 1
130g Dušené hovězí s klobásou, fazolemi a rajčaty po mexicku, rýže/opečený pita
chléb – 1,3,7
150g Smažené sýrové karbanátky se šunkou, brambory a tatarská omáčka – 1,3,7
250g Pizza Massa – mozzarella, grilované kuřecí, pancetta, klobása, karamelová
klobása – 1,3,7
0,33l
140g
160g
150g

Středa
Rajčatová polévka s vejcem a škvarky – 1,3,7,9
Kuřecí plátek s bylinkovou krémovou omáčkou, houbový bulgur
se sušenými rajčaty – 1,7
Pečené brokolicové placičky se sýrem a slaninou, bramborová kaše a salát
z mrkve a kedlubny – 1,3,7
Grilovaná kotleta, medová kukuřice, bramborové bylinkové lupínky, zelený
dip – 1,3

36,133,129,145,36,128,130,149,-

Čtvrtek
0,33l Drůbková polévka bílá s rýží – 1,3,7
36,140g Pečený vepřový závitek „Naháč z vysočiny“, glazovaná mrkev a bramborová
kaše – 1,3,7
132,250g Salát Nicoisse s tuňákem a bylinkovou bagetou – 1
129,150g Grilované bavorské klobásky na cideru, domácí focaccia s olivami a rukolový salát se
sušenými rajčaty a sýrem – 1,3
145,0,33l
160g
160g
130g

Pátek
Vývar s masem a smaženým hráškem – 1,3,7
36,Pečená kuřecí stehna s pestem z jednoho hrnce se zeleninou
a bramborami – 1,3,7
128,Vepřová játra na roštu s křupavou cibulkou, rýže/hranolky – 7,9
125,Losos pečený s rajčaty, bramborové Gnocchi se smetanovým špenátem – 1,4,7 146,-

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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