Restaurace Černá Perla - Týdenní menu od 13.8. do 17.8.2018
Na jídla označená * můžete využít slevu 10%
Pondělí
Polévka k hlavnímu jídlu
15,*0,33l Žampionová krémová se šunkou, bramborami a krutony – 1,3,7
25,140g Variace smažených sýrů, brambory, tatarská omáčka – 1,3,7,10
98,*200g Míchaný zeleninový salát s opečenou slaninou, zastřeným vejcem a cibulovými
kroužky, dresink, toust – 1,3,7
97,*130g Grilované kuřecí kousky v pancette, celerová kaše a grilovaná
rajčata – 1,3,7
125,Úterý
Polévka k hlavnímu jídlu
*0,33l Vývar s drůbky, rýží a hráškem – 1,7
120g Myslivecká roštěná, opékané brambory/rýže – 1,3,7
*120g Kuřecí stripsy v cornflakes, bramborová kaše, rajčatový salát – 1,3,7
*100g Grilovaný hermelín s brusinkami, šťouchané brambory, salátek – 1,7

15,25,98,97,120,-

Středa
Polévka k hlavnímu jídlu
15,*0,33l Kulajda s houbami a brambory – 1,3,9
25,*120g Kuřecí směs Flamendr s křenem, hranolky/rýže – 1,3
98,300g Kuskusový salát s kuřecími nudličkami, sušenými rajčaty, olivami,
rukolou ochucený pestem a parmazánem – 1,3,7
98,*140g Kachní prso na grilu, gratinované brambory, cibulové zelí, omáčka z vína – 1,7 130,-

*0,33l
*120g
120g
*130g

Čtvrtek
Vývar s tarhoňou a zeleninou – 1,3,7
Frankfurtská špikovaná hovězí pečeně, špekové knedlíky/rýže – 1,3,7
Hamburger s kuřecím steakem, anglickou, zeleninou, ½ hranolky – 1,3,7
Sous vide panenka na grilu, glazovaná mrkev a špenátová kaše – 1,7

25,97,98,125,-

Pátek
Polévka k hlavnímu jídlu
*0,33l Zelňačka s klobásou – 1,3,7,9
*120g Plněný domácí bramborák masovou směsí sypaný nivou a cibulkou – 1,3,9
120g Hovězí na hříbkách ve smetanové omáčce, těstoviny/rýže – 1,3,7
*120g Tortilla plněná hovězími nudličkami s fazolemi, zeleninou a dresinkem – 1,3

15,25,96,98,125,-

Stálá obědová nabídka:
120g Smažené žampiony, brambory, tatarská omáčka – 1,3,7
100g Smažený sýr/hemelín, hranolky, tatarská omáčka – 1,3,7
100g Smažený kuřecí nebo vepřový řízek, brambory – 1,3,7
Vyzvedněte si svoji slevovou kartičku u obsluhy!!!!
Informace o alergenech si vyžádejte u obsluhy.

120,120,120,-

Jídla číslo č. 3 (minutka) je vždy připravováno až po objednání.
Polední menu se vydává od 11:00 do 14:30. Změna jídel vyhrazena.
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