DENNÍ OBĚDOVÉ MENU
OD 25.9. 2016 DO 29.9. 2016
PONDĚLÍ

Polévka: Krémová cibulačka s krutó nky
1. Vepřová kotleta se srbskou omáčkou a americké brambory
2. Kuřecí nudličky v houbové omáčce podávané s bramborovými noky
Vegetariánské menu: Krémová cibulačka s krutónky
3. Zeleninové rizoto sypané sýrem, kyselá okurka

99,94,92,-

ÚTERÝ
Polévka: Podzimní polévka z lesních hub, brambor a zeleniny
1. Thajský WOK s kuřecím masem, zázvorem a zeleninou, vaječné nudle
2. Halušky dělané z brambor podávané se smetanovou brynzou a vypečenou oravskou uzenou slaninou
Vegetariánské menu: Podzimní polévka z lesních hub, brambor a zeleniny
3. Smažené růžičky čerstvého květáku, vařené brambory s máslem, domácí tatarka

99,94,-

STŘEDA
Polévka: Pórková s vejcem
1. Tortila plněná smaženými šťavnatými stripesy, ledovým salátkem, rajčaty a zakysanou smetanou,
mexická salsa z červených fazolí a bylinkové hranolky
2. Pečené kuřecí stehýnko podávané na tagliatele s houbovým ragú
Vegetariánské menu: Pórková s vejcem
3. BIO dýně s jáhly, promíchaná s červenou cibulkou a pórkem, zapečená se šlehanými vejci se sýrem a
smetanou, salátek z krouhaného bílého zelí

99,94,-

ČTVRTEK

92,-

92,-

Státní svátek
Otevřeno od 16.00 hod do 24.00 hod

PÁTEK
Polévka: Bramboračka z vysočiny s kroupami, bramborem, ochucená česnekem a majoránkou
1. Steak z grilované vepřové pečeně podávaný na listovém špenátu s pečenými bramborami na tymiánu,
silná omáčka s česnekem
99,Vegetariánské menu: Bramboračka z vysočiny s kroupami, bramborem, ochucená česnekem a majoránkou
2. CREPES - francouzské palačinky sypané strouhanými oříšky, přelité čokoládou a kopeček
domácí šlehačky
94,SALÁT TÝDNE
Kuřecí kousky sweet&chilli na variaci listových salátků s rozpečeným toastem

109,-

TĚSTOVINY TÝDNE
Gnocchi QUATTRO FORMAGHI

109,-

BURGER TÝDNE
CHEESE BURGER – 150g vyzrálého hovězího masa spolu s kečupem, ledovým salátkem, sýrem cheddar,
slaninou, okurkou a majonézou z pečeného česneku. Hranolky s bylinkovým dipem169,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!

