
Týdenní Menu Jídelny CEITEC                                                 
 15.05. – 19.05.2023

Pondělí 

P Pikantní mexická polévka s kuřecím masem                                                       
M Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 139,-      
M Smažené  rybí filé, vařené brambory, tatarská omáčka 145,-      
M Vídeňská roštěná s praženou cibulkou, bramborová kaše 155,-   
M Kuřecí prsa zapečená chorizem a hermelínem, hranolky 145,-      
S Caesar salát s kuřecím masem a parmazánem, krutony 149,-

                                                                                                           
Úterý                                                                                                                                                   
P Frankfurtská s debrecínským párkem                                                                                 
M Hamburská kýta na smetaně, houskový knedlík 145,-      
M Kuřecí roláda plněná vaječnou omeletou, anglickou slaninou a čedarem, bramborová kaše 145,-      
M Srbské rizoto s vepřovým masem, strouhaný sýr, okurek 139,-      
M Chorvatská pljeskavica, zeleninový ajvar, opékané brambory 145,-      
200g Francouzská kachní prsa s houbovou omáčkou z lišek, bramborová kaše 239,-   
150g Hummus z červené řepy se salátkem z pečených ků, bezlepkový toast 149,-

Středa                                                                                                                                                   
P Hovězí vývar s masem, zeleninou a nudlemi                
M Kynuté jahodové knedlíky se šlehaným tvarohem a vanilkovým krémem 139,-      
M Kanadské pikantní pečené kuře, rýže                       139,-      
M Losos zapečený s cuketou a parmazánem, smetanové brambory  159,-      
M Francouzské brambory s uzeným masem, okurek 139,-      
200g Francouzská kachní prsa s houbovou omáčkou z lišek, bramborová kaše 239,-   
150g Hummus z červené řepy se salátkem z pečených ků, bezlepkový toast 149,-

Čtvrtek                                                                                                                                                   
P Čočková polévka s uzeným masem                                                                    
M Maďarský vepřový flamendr, strouhaný křen, bramboráčky 145,-      
M Vepřové plecko s dušenou mrkvičkou, vařené brambory 139,-      
M Mexické burrito s hovězím masem, fazolemi a čedarem, chilli omáčka 155,-      
M Krů  prsa na parmazánu a smetaně, pečené česnekové brambory 149,-      
200g Francouzská kachní prsa s houbovou omáčkou z lišek, bramborová kaše 239,-   
150g Hummus z červené řepy se salátkem z pečených ků, bezlepkový toast 149,-

Pátek                                                                                                                                                                  
P Hráškový krém ze zeleného hrášku, krutony                  
M Krů  játra na smetaně, houskový knedlík                          145,-      
M Kuřecí stehenní steak s omáčkou demi-glace, bramborová kaše 145,-      
M Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka 139,-      
200g Francouzská kachní prsa s houbovou omáčkou z lišek, bramborová kaše 239,-   
150g Hummus z červené řepy se salátkem z pečených ků, bezlepkový toast 149,-

 

Změna menu vyhrazena!


