
             RESTAURACE MORAVA
     POLEDNÍ MENU 15.5. - 21.5.2023

0,33l   Samostatná polévka  40 Kč
0,25l   Polévka k menu         25 Kč

Pondělí 15.5. Hovězí vývar s vaječnou sedlinou (A3,7,9)

300g     Zapečené šunkafleky, kyselá  okurka (A1a,3,7) 128 Kč
120g     Indická kuřecí směs (cibule, pórek, jablka, kari, smetana), rýže (A1a,7) 145 Kč
100g     Smažený uzený Eidam, vařené brambory, tatarská omáčka  (A1a,3,7) 148 Kč
200g   Kuřecí steak ve smetanovohoubové omáčce, hranolky (A1a,7) 178 Kč

Úterý 16.5. Čočková s uzeninou (A1a,5,9)

1ks       Kuřecí stehno po staročesku, bramborový knedlík, červené zelí (A1a,3) 138 Kč
300g     Gnocchi s mletým masem a zeleninou sypané parmezánem (A1a,3,7) 145 Kč
120g     Hovězí líčka na zelenině, bramborová kaše (A1a,7,9) 158 Kč
200g   Kuřecí steak ve smetanovohoubové omáčce, hranolky (A1a,7) 178 Kč

Středa 17.5. Česneková s bramborem (A9)

150g     Vepřenky zapečené cheddarem, vařené brambory, tatarská omáčka (A1a,3,7) 138 Kč
120g     Kuřecí nudličky "WOK", rýže (A9) 148 Kč
120g     Cikánská hovězí pečeně, houskový knedlík (A1a,3,7) 158 Kč
200g   Kuřecí steak ve smetanovohoubové omáčce, hranolky (A1a,7) 178 Kč

Čtvrtek 18.5. Gulášová (A1a)             45,-/30,-

2ks       Vařená vejce, koprová omáčka, vařené brambory (A1a,3,7) 128 Kč
300g     Péťovy kynuté knedlíky s borůvkami sypané tvarohem (A1a,3,7) 135 Kč
120g     Kuřecí medailonky v sýrovém těstíčku, vařené brambory, tatarka (A1a,3,7) 148 Kč
120g     Hovězí maso, koprová omáčka, houskový knedlík (A1a,3,5,7) (1ks vejce navíc 7,-) 155 Kč
200g   Kuřecí steak ve smetanovohoubové omáčce, hranolky (A1a,7) 178 Kč

Pátek 19.5. Hovězí vývar s masem a nudlemi (A1a,9)

150g     Vepřová játra na roštu, vařené brambory, tatarská omáčka (A1a,3,7) 135 Kč
300g     Zeleninový salát s trhaným kuřecím masem,  toast,  pikant. dresink (A1,3,7) 148 Kč
120g     Svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinkový terč (A1a,3,7,9) 165 Kč
200g   Kuřecí steak ve smetanovohoubové omáčce, hranolky (A1a,7) 178 Kč

Sobota 20.5. Dle denní nabídky

Neděle 21.5. Dle denní nabídky

 Možnost objednání hotových jídel den dopředu u obsluhujícího personálu.
Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy. Hmotnost masa uváděna v syrovém stavu.

Změna přílohy (hranolky, krokety, am. brambory - jsou-li daný týden na poledním menu) +6,-Kč.  
Jídlo s sebou - menu box 10,-Kč. 
www.restauracemorava.net

 tel. číslo: 603 388 867


