Restaurace Černá Perla – týdenní menu od 28.6. do 2.7.2021
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Pondělí
Vývar s masem, zeleninou a kuskusem – 1,3,7
Medailonky z krkovičky v pikantním těstíčku, bramborová kaše,
okurkový salát – 1,3,7
Boloňské lasagne zapečené sýrem – 1,3,7
Míchaný zeleninový salát s opečenou slaninkou, cibulovými kroužky a
majonézovým dresinkem, Foccacia s olivami – 1,3,7
Úterý
Hráškový krém s grilovaným kuřetem a krutony – 1,3,4,7
Hanojské grilované vepřové, marinovaná zelenina, rýže/hranolky – 1,3,7
Smažená vepřová játra, brambory a tatarská omáčka, salátek – 1,3,7,9
Špenátové tagliatelle s kousky námi uzeného lososa a sýrovou
omáčkou – 1,3,4,7

27,119,117,125,-

27,119,116,130,-

Středa
Vývar s játrovou rýží a nudlemi – 1,3
27,Frankfurtská špikovaná hovězí pečeně, rýže/špekové knedlíky – 1,3,7
119,Pečená domácí uzenářská sekaná, bramborový salát – 1,3,7
117,Gril mix s opečenou slaninou, americké brambory, česneková majonéza – 1,3,7 135,-

Čtvrtek
0,33l Žampionová krémová s opečenou slaninou a česnekovými krutony – 1,7
140g Srbské vepřové rizoto sypané sýrem, okurka – 7,10
150g Karbanátky v bylinkové strouhance, bramborová kaše, okurkový salát se
zakysanou smetanou a koprem – 1,3,7
200g Medailonky z panenky s hříbkovou omáčkou, domácí bramborové
krokety – 1,3,7
Pátek
0,33l Ruský boršč se zakysanou smetanou – 1,3,7,9
150g Staročeský gulášek z jater, vepřového a klobásek, houskové
knedlíky/bramboráčky – 1,3,7
180g Kuřecí stehno ala bažant, brambory a šopský salátek – 1,3,7
160g Hamburger s grilovaným hovězím žebrem a marinovanou okurkou s cibulí,
americké brambory – 1,3,7
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

27,116,120,135,-

27,118,118,130,-

120,120,120,-

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

I nadále můžete objednávat jídlo s sebou do zatavitelných boxů přes www.vyzvednisi.cz,
www.jidlopodnos.cz nebo www.menicka.cz

