
Restaurace Černá Perla – týdenní menu od 20.6. do 24.6.2022 

 
Pondělí 

0,33l  Mexická chipotle polévka s fazolemi a smaženou tortillou – 1,3,7,9                         36,- 

130g  Masový flamendr s bramborákem sypaný nivou a trochou křenu/rýže – 1,3,7    134,- 

250g  Míchaný zeleninový salát s bylinkovým dresinkem, kuřecí prsíčko a hermelín  
           smažené v křupavé strouhance, toast – 1,3,7                                                               132,- 

150g  Kubánský sandwich s trhanou masem v citrusech, marinovanými okurkami,  
           švýcarským sýrem a šunkou, domácí hranolky – 1,3,7                                               148,-                                                                               

                     
Úterý 

0,33l  Vývar se špenátovou omeletou – 1,3,7                                                                           36,- 
140g  Grilované kuřecí paličky v rajčatové omáčce, těstoviny s restovanou  
           zeleninou – 1,3,7                                                                                                                132,- 

120g  Štěpánská hovězí pečeně s restovanou klobásou, variace knedlíků/rýže – 1,3,7 136,- 
130g  Grilovaný losos se salátem z černé čočky a citronovou omáčkou – 1,3,7              159,- 

 
Středa  

0,33l  Gulášová polévka s kousky masa – 1,3,7,9                                                                      36,-                                                                                                      

140g  Švédské masové kuličky s krémovou omáčkou, bramborová kaše  
           a brusinky – 1,3,7                                                                                                               134,- 

300g  Sýrové zapečené makarony s kousky kuřecího a brokolicí – 1,3,10                        130,- 

  4ks  Křupavá „Hot Wings“, hranolky a ceasar salát – 1,3,7                                                148,- 
 

Čtvrtek 
0,33l  Studená polévka Gazpacho, bylinkový toast – 1,3,7,9                                                 36,-  

140g  Vepřová játra po Myslivecku, rýže/bramborové placky – 1,3,7,9                           129,-               

180g  Vepřová roláda plněná špenátem, vejci a uzený masem, bramborová kaše,  
           hlávkový salát – 1,3,7                                                                                                        136,- 

140g  Club Sandwich – kuřecí prsa, slanina, dresing a vejce, domácí steakové  
           hranolky – 1,3,7                                                                                                                  150,- 

 
Pátek 

0,33l  Brokolicový krém s uzenými prsíčky, krutony – 1,3,7                                                  36,-  
130g  Hovězí Stroganoff, rýže/těstoviny – 1,3,7                                                                     139,- 

300g  Asijské smažené nudle s kuřecím masem a zeleninou – 1,3,7                                 132,-                                                                                                 

150g  Grilovaný hermelín s brusinkami, šťouchané brambory a grilovaná  
           zelenina – 1,3,7                                                                                                                  148,- 

 
0,25l  Mléčný koktejl frappé banán nebo pistácie k menu – 25,- 

 
Stálá obědová nabídka: 

120g  Smažené žampiony, brambory, tatarská omáčka – 1,3,7                         140,- 

100g  Smažený sýr/hermelín, hranolky, tatarská omáčka – 1,3,7                          140,- 

120g  Smažený kuřecí nebo vepřový řízek, brambory s máslem, okurka – 1,3,7     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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