DENNÍ OBĚDOVÉ MENU
OD 20.11. 2017 DO 24.11. 2017
PONDĚLÍ
Polévka: Krém ze zeleného hrášku s krutónky
1. Marinovaný vepřový steak podávaný s americkými bramborami
Vegetariánské menu:Krém ze zeleného hrášku s krutónky
2. Čerstvé bramborové noky s čerstvými lístky špenátu a smetanovou omáčkou, sypané čerstvě strouhaným
parmazánem

99,92,-

ÚTERÝ
Polévka: Nezahuštěná polévka z horské čočky, rajčat, mrkve, bazalky, pórku a řapíkatého celeru
1. Kuřecí KUNG- PAO s oříšky, rýže BASMATI
2. Zapečené francouzské brambory s uzeným masem, kyselá okurka DOPORUČUJEME
Vegetariánské menu: Nezahuštěná polévka z horské čočky, rajčat, mrkve, bazalky, pórku a řapíkatého celeru
3. Špagety s restovanou šalotkou, česnekem, kapary a sušenými rajčaty, sypané čerstvě strouhaným parmezánem

99,94,92,-

STŘEDA
Polévka: Tradiční slovácká zelňačka
1. MEDITERRANEAN CHICKEN WRAP - grilované kousky kuřete zabalené do špenátové tortily společně s ledovým
salátem, čerstvými lístky špenátu, černými olivami, okurkou, červenou paprikou a BIO quinoa, steakové hranolky
109,2. Bavorská sekaná s bramborovou kaší, kyselá okurka
94,Vegetariánské menu: Tradiční slovácká zelňačka
3. Pečené papriky plněné bylinkovým kus kusem s jarní cibulkou, zapečené parmezánem, okurkový salátek
92,ČTVRTEK
Polévka : Silný slepičí vývar s masem a nudlemi
1. Krůtí perkelt – kousky krůtích stehen v omáčce z mleté papriky s rajčaty, bílou paprikou a smetanou, podávané
s vařenými bramborovými noky a lžící zakysané smetany.
2. Vepřový vrabec se špenátem, domácí bramborový knedlík
Vegetariánské menu: Hrstková polévka z luštěnin
3. Vegetariánský lilkový burger s arabským kořením, domácím humusem a rajčatovou salsou, steakové hranolky

109,94,109,-

PÁTEK
Polévka: Maďarská bramboračka
1. Tradiční španělský ptáček servírovaný s dušenou rýží
2. Pečené kuřecí stehýnko ppodávané na tagliatelle s rajčatovo bazalkovým ragú, sypané olivami
Vegetariánské menu: Maďarská bramboračka
3. CREPES - francouzské palačinky sypané strouhanými oříšky, přelité čokoládou a kopeček domácí šlehačky

119,94,84,-

SALÁT TÝDNE
Grilovaný hermelín na variaci listových salátků s rozpečeným toastem

109,-

TĚSTOVINY TÝDNE
Tagliatelle pomodoro basilico sypané parmezánem

109,-

BURGER TÝDNE
WESTERN BURGER- 150g vyzrálého masa spolu s bbq omáčkou, slaninou, cibulovými kroužky a sýrem cheddar
Hranolky s bbq omáčkou

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!

