DENNÍ OBĚDOVÉ MENU

OD 15.1. 2018 DO 19.1. 2018
PONDĚLÍ
Polévka: Zimní minestrone s česnekovou brusketou
1. Kuřecí řízek v sýrovém těstíčku, smažené kořeněné americké brambory, lehká citrónová majonéza
2. Špagety BOLOGNESE, sypané čerstvě strouhaným parmezánem
Vegetariánské menu: Zimní minestrone s česnekovou brusketou
3. Smažené kloboučky čerstvých žampiónů, vařené brambory s máslem, domácí tatarka
ÚTERÝ
Polévka: Kuřecí vývar s masem a nudlemi
1. Pečené kuřecí stehýnko s mandlovou nádivkou, dušená rýže s hřebíčkem
2. Domácí sekaná s kousky uzené slaninky podávaná s poctivou bramborovou kaší, kyselá okurka
Vegetariánské menu: Pórkový krém
3. Smažené placičky z quinoi a kus kusu, vařené brambory s máslem, bylinkový dip

99,99,92,-

99,94,92,-

STŘEDA
Polévka: Krémová polévka z pečené dýně, mrkve a česneku
1. Restované kuřecí nudličky se smetanou a pórkem, dušená rýže se zeleným hráškem
2. Turecký kebab na špejli s jogurtovým dipem, steakové hranolky, salát tzatziky
Vegetariánské menu: Krémová polévka z pečené dýně, mrkve a česneku
3. Pečená paprika plněná BIO bulgurem se sušenými rajčaty a balkánským sýrem, mrkvový salátek

99,94,92,-

ČTVRTEK
Polévka : Jihočeská kulajda s koprem a vejcem
1. Domácí bramborové lokše plněné pečeným kačením masem a kysaným zelím, potřené výpekem
109,2. Pečená vepřová krkovička na černém pivu a česneku, červené zelí a variace domácích knedlíků
94,
Vegetariánské menu: Jihočeská kulajda s koprem a vejcem
3. Lilkové lasagne z čerstvých těstovinových plátů, smaženého lilku, rajčatové omáčky a strouhaného parmezánu 92,PÁTEK
Polévka: Maďarská bramboračka s opečenou klobáskou
1. Steak z grilované vepřové pečeně podávaný na listovém špenátu s pečenými bramborami na tymiánu, silná
omáčka s česnekem
2. Mexické CHILLI CON CARNE zapečené sýrem Cheddar, servírované s pšeničnou tortilou
Vegetariánské menu: Maďarská bramboračka s bramborem
3. Palačinky s karamelovo pomerančovým přelivem a kopečkem domácí šlehačky

99,99,92,-

TÝDENNÍ NABÍDKA
SALÁT TÝDNE
Tatarák z lososa s rozpečeným toastem a limetkou

139,-

TĚSTOVINY TÝDNE
Raviolli plněné masem, sypané parmezánem

109,-

BURGER TÝDNE
Chilli burger - 150g vyrálého hovězího masa spolu s ledovým salátkem, chilli majonézou, sýrem cheddar a
papričkami jalapenos. Hranolky s chilli majonézou.

169,-

BISTRO NA OSMIČCE
Merhautova 8, Brno 613 00
tel.: 722 550 082, www.naosmicce.cz

Polévka dle denní nabídky je během doby poledního menu zahrnuta v ceně!
Přijímáme platby hotově a také stravenkami Exit Group, Gastro Pass, Ticket Restaurant.
Na stravenky nevracíme, děkujeme za pochopení!

