DENNÍ OBĚDOVÉ MENU
OD 12.2. 2018 DO 16.2. 2018
PONDĚLÍ
Polévka: Hrstková polévka z luštěnin
1. Kuřecí medailonky gratinované hermelínem, smažené americké kořeněné brambory, citrónová majonéza
2. Pečené kuřecí stehýnko podávané na penne s rajčatovo bazalkovým ragú, sypané olivami
Vegetariánské menu: Hrstková polévka z luštěnin
3. Bramborové gnoccheti s hlívou ústřičnou, jarní cibulkou a česnekem, sypané strouhaným parmezánem

99,94,-

ÚTERÝ
Polévka: Slepičí vývar s masem a nudlemi
1. Smažený „KYJEVSKÝ KOTLET“ vepřový řizek plněný bylinkovým máslem, domácí bramborová kaše
2. Libové vepřové výpečky se špenátem, domácí bramborový knedlík
Vegetariánské menu: Špenátová polévka s bramborem
3. Texaské brambory pečené v alobalu s fazolemi, cibulkou a BBQ omáčkou, zeleninový salátek

99,94,-

STŘEDA
Polévka: Brokolicový krém s máslovými krutónky
1. Grilovaný plátek krůtích prsou s tymiánem, podávaný se smetanovou houbovou omáčkou,
dušenou rýží a opečenou červenou cibulkou
2. Torteliny plněné masem s orestovanou slaninkou, sušenými rajčaty a bazalkou, sypané parmezánem
Vegetariánské menu: Brokolicový krém s máslovými krutónky
3. Smetanová koprová omáčka podávaná s vařeným vejcem (2ks) a vařeným bramborem

92,-

92,-

109,94,92,-

ČTVRTEK
Polévka : Kulajda
1. Řecký gyros plněný do čerstvě upečeného pitta chleba podávaný s ledovým salátkem a rajčetem,
steakové hranolky a TZATZIKY
109,2. Domácí lahůdková sekaná, poctivá bramborová kaše, kyselá okurka
94,Vegetariánské menu: Kulajda
3. Zapečená dýně s jáhly – dýně promíchaná s červenou cibulí, jáhly a pórkem, zapečená se šlehanými vejci a
smetanou, salát z krouhaného bílého zelí DOPORUČUJEME
92,PÁTEK
Polévka: Mexická polévka s paprikou, cuketou a kukuřící, lupínky Nachos
1. Šťavnatá vykostěná kuřecí stehýnka podávaná s pečenými bramborami na rozmarýnu, dip z pečené cibule
2. Dušené vepřové kostky na houbách podávané s domácím houskovým knedlíkem
Vegetariánské menu: Mexická polévka s paprikou, cuketou a kukuřící, lupínky Nachos
3. Palačinky s karamelovo pomerančovým přelivem a kopečkem domácí šlehačky

99,94,92,-

SALÁT TÝDNE
Grilovaný hermelín na variaci listových salátků s brusinkami a rozpečeným toastem

109,-

TĚSTOVINY TÝDNE
Špageti aglio olio e pepperoncino

109,-

BURGER TÝDNE
Classic burger – 150g vyzrálého hovězího masa s kečupem, ledovým salátkem, rajčaty, okurkou a
majonézou v domácí briošce. Hranolky s bylinkovým dipem

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!

