
             RESTAURACE MORAVA
     POLEDNÍ MENU 22.5. - 28.5.2023

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

Pondělí 22.5. Hovězí vývar s masem, zeleninou a rýží (A9)

150g     Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka (A1a,3,5,7) 135 Kč
120g     Kuřecí plátek na kari se smetanou, rýže (A1a,7) 148 Kč
120g     Uzená krkovice, čočka na kyselo, sázené vejce, cibulka (A1a,3,5) 158 Kč
200g   Vepřový steak z kotlety zapečený Camembertem, hranolky (A1a,3) 178 Kč

Úterý 23.5. Zelná s klobásou (A1a,7,9,12)

300g     Francouzské brambory, kyselá okurka (A3,7) 128 Kč
120g     Plněný paprikový lusk, rýže/houskový knedlík (A1a,3,7) 138 Kč
300g     Tagliatelle s kuřecím masem, špenátem a smetanou (A1a,3,7) 148 Kč
200g   Vepřový steak z kotlety zapečený Camembertem, hranolky (A1a,3) 178 Kč

Středa 24.5. Kuřecí vývar se zeleninou a vejcem (A1a,3)

150g     Vepřová játra na cibulce, rýže (A1a) 128 Kč
150g     Čevabčiči, vařené brambory, hořčice, cibule (A1a,3,7,10) 138 Kč
120g     Peč. hovězí kousky na česneku, karlovarský knedlík, víd. cibulka (A1a,3,7) 158 Kč
200g   Vepřový steak z kotlety zapečený Camembertem, hranolky (A1a,3) 178 Kč

Čtvrtek 25.5. Hráškový krém s krutonky (A1a,3,7)

350g     Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, šlehačka (A1a,3,7) 128 Kč
300g     Halušky s uzeným masem a zelím (A1a,3,5,7,12) 138 Kč
120g     Kuřecí Cordon bleu (řízek plněný šunkou a sýrem),  bramborová kaše (A1a,3,5,7) 158 Kč
200g   Vepřový steak z kotlety zapečený Camembertem, hranolky (A1a,3) 178 Kč

Pátek 26.5. Hovězí vývar se smaženým hráškem (A1a,3,9)

300g     Penne pomodoro s bazalkou  sypané parmezánem (A1a,3,7) 128 Kč
150g     Moravský vrabec, bramborové špalíčky, špenát (1a,3,5,7) 138 Kč
120g     Pikantní kuřecí směs, domácí bramboráčky (A1a,3,7) 158 Kč
200g   Vepřový steak z kotlety zapečený Camembertem, hranolky (A1a,3) 178 Kč

Sobota 27.5. Dle denní nabídky

Neděle 28.5. Dle denní nabídky

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

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

 tel. číslo: 603 388 867


