DENNÍ OBĚDOVÉ MENU
OD 16.4. 2018 DO 20.4. 2018
PONDĚLÍ
Polévka: Zeleninová polévka
1. Pečené kuřecí prsíčko protýkané sušenými rajčaty, zabalené v tyrolské šunce, kopeček dušené rýže
2. Bramborové Gnocchi Milanesse – se špenátem, kuřecím masem a smetanou, sypané strouhaným parmezánem
Vegetariánské menu: Zeleninová polévka
3. Smažené kloboučky čerstvých žampiónů, vařené brambory s máslem, domácí tatarka
ÚTERÝ
Polévka: Thajská kuřecí polévka s koriandrem a nudlemi
1. Grilované kuřecí prsíčko, potírané medovou marinádou, přelité brusinkovou omáčkou, poctivá bramborová kaše
2. Plněný paprikový lusk s rajskou omáčkou, domácí houskový knedlík
Vegetariánské menu: Cizrnovo zeleninový krém s krutónky
3. Sýrová QUESADILLA – tortila plněná sýrem, kukuřicí a jarní cibulkou, steakové hranolky a bylinkový dip
STŘEDA
Polévka: Maďarská bramboračka s klobáskou
1. Plátek vepřové kotlety zapečený šunkou a sýrem, podávaný s rajčatovou rýží a beraním rohem
2. Pečená sekaná s restovanou libovou slaninkou, poctivá bramborová kaše, kremžská hořčice s křenem a medem
Vegetariánské menu: Maďarská bramboračka
3. BIO dýně s jáhly, promíchaná s červenou cibulkou a pórkem, zapečená šlehanými vejci se sýrem a smetanou,
salátek z bílého zelí
ČTVRTEK
Polévka : Květáková polévka s vejcem
1. FARMÁŘSKÝ WRAP – Grilované kuřecí maso zabalené v tortile společně s křupavým salátkem, kukuřicí a
dipem s čerstvou pažitkou, hranolky
2. Zapečené dřevorubecké brambory s restovanou cibulí, libovou slaninou a mletým vepřovým masem,
přelité šlehanými vejci se smetanou, podávané s kyselou okurkou DOPORUČUJEME
Vegetariánské menu: Květáková polévka s vejcem
3. Špagety se šalotkou, česnekem, sušenými rajčaty a listovou petrželkou, sypané strouhaným parmezánem
PÁTEK
Polévka: Jihočeská čočková polévka s bramborem a lžičkou zakysané smetany
1. Smažená řízková variace (vepřový a kuřecí), šťouchané máslové brambory, kyselá okurka
2. Kuřecí stehýnko ala husa podávané s kysaným zelím a variací domácích knedlíků
Vegetariánské menu: Jihočeská čočková polévka s bramborem a lžičkou zakysané smetany
3. Francouzské palačinky s krémem mascarpone sypané praženými mandlemi, přelité čokoládou

99,94,92,-

99,94,92,-

99,94,-

92,-

109,94,92,-

99,94,92,-

SALÁT TÝDNE
CAESAR SALÁT s kuřecím masem, římským salátkem, caesar dresinkem, krutónky a parmezánem

109,-

TĚSTOVINY TÝDNE
Čerstvé tagliatelle s kousky lososa, smetanou a koprem

139,-

BURGER TÝDNE
Classic burger – 150g vyzrálého hovězího masa spolu s kečupem, ledovým salátkem, rajčetem, cibulí,
okurkou a majonézou. 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!

