denní menu od 19.9. do 23.9.2022
Pondělí
0,33l Vývar se zeleninou a špenátovou sedlinou – 1,7,9
140g Kuřecí kousky smažené v těstíčku, sladkokyselá omáčka s ananasem a jasmínová
rýže – 1,3,7
140g Hovězí ragú po burgundsku s trhaným masem a restovanou zeleninou, karlovarské
knedlíky/papardalle – 1,3,7
140g Grilovaný oštiepok s brusinkami, šťouchané brambory a grilovaná zelenina – 1,3,7

38,139,142,154,-

Úterý

0,33l Celerový krém s kuřecím masem, krutony a opečenými bramborami – 1,3,7,9
140g Plněný zelný list mletým masem v rajské omáčce, těstoviny/houskové
knedlíky – 1,3,9,10
160g Smažená vepřová játra, bramborový salát/ brambory a tatarská omáčka – 1,3,7
140g Kuřecí steak z grilu s restovanými žampiony a omáčkou z modrého sýra, americké
brambory – 1,3,7

40,142,135,150,-

Středa
0,33l Zeleninová polévka s kapáním – 1,3,7
140g Hrachová kaše s pečenou uzenou krkovicí, opečená cibulka a kyselá okurka – 1,3,7
130g Kuřecí roláda plněná sušenými rajčaty, vejci a pancettou, bramborová kaše,
červený coleslaw – 1,3,7
140g Losos zapečený se smetanou, rajčaty a špenátem, mačkané brambory – 1,3,7
0,33l
160g
140g
140g

Čtvrtek
Slepičí vývar s masem a nudlemi – 1,3,7
Sous vide krůtí prsa s omáčkou z hlívy ústřičné a bramborovými rösti – 1,7,9
Vuřt guláš s domácím cibulovým chlebem – 1,3,7
Bramborové gnocchi s hovězí roštěnou, sušenými rajčaty, olivami a tvrdým
sýrem – 1,3,7

40,138,142,159,40,146,130,160,-

Pátek
Slovenská zelňačka s uzeným masem a houbami – 1,3,7,9
Grilované kuře s mačkaným hráškem s mátou/bramborová kaše a salát
Coleslaw – 1,3,7
Sous vide pečínka, halušky s restovaným zelím a silnou šťávou – 1,3,7
Pizza Quatro formaggi – mozzarella, modrý sýr, pecorino, provolene – 1,7

140,148,165,-

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

150,150,150,-

0,33l
1/4
140g
200g

40,-

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

