DENNÍ OBĚDOVÉ MENU
OD 24.7. 2017 DO 28.7. 2017
PONDĚLÍ
Polévka: Špenátová s bramborem
1. Steak z vepřové krkovice na lávovém grilu, rozmarýnové brambory, teplá BBQ omáčka
2. Houbové kuřecí rizoto, sypané sýrem, miska červené řepy
Vegetariánské menu: Špenátová s bramborem
3. Špagety se šalotkou, česnekem, sušenými rajčaty a listovou petrželkou, sypané strouhaným parmezánem
ÚTERÝ
Polévka: Silný slepičí vývar s masem a zeleninou
1. Špíz z vepřové panenky prokládaný libovou slaninkou, barevnou paprikou, rajčátky a cibulí,
dušená rýže a míchaný listový salátek s rukolou
2. Moravský vrabec s listovým špenátem a domácím bramborovým knedlíkem
Vegetariánské menu: Rukolový krém s krutónky
3. Smažený celerový řízek v česnekovo bylinkovém těstíčku, poctivá bramborová kaše, salát COLESLAW

99,94,92,-

119,94,92,-

STŘEDA
Polévka: Bramboračka z vysočiny s kroupami, bramborem, ochucená česnekem a majoránkou
1. Kuřecí Cordon Bleu, šťouchané máslové brambory, salát Coleslaw
99,2. Lasagne s boloňským ragú zapečené parmezánem a mozzarellou
94,Vegetariánské menu: Bramboračka z vysočiny s kroupami, bramborem, ochucená česnekem a majoránkou
3. Sýrová QUESADILLA – tortila plněná sýrem, kukuřicí a jarní cibulkou, steakové hranolky a bylinkový dip 92,ČTVRTEK
Polévka: Pórková s vejcem
1. Krůtí steak z lávového grilu, podávaný s bylinkovým kus kusem a tzatziki ze salátových okurek,
česneku a máty
2. Čevabčiči podávané s opečeným bramborem, hořčicí a cibulí
Vegetariánské menu: Pórková s vejcem
3. Zeleninová musaka s lilkem, koriandrem a balkánským sýrem, variace listových salátů
PÁTEK
Polévka: Fazolová s uzeným kolenem
1. Tortila plněná smaženými šťavnatými stripesy, ledovým salátkem, rajčaty a zakysanou smetanou,
mexická salsa z červených fazolí a bylinkové hranolky
2. Dozlatova na másle pečená kuřecí čtvrtka, plněná mandlovou nádivkou, dušená rýže a kyselá okurka
Vegetariánské menu: Fazolová
3. Bavorské vdolečky s povidlím a zakysanou smetanou

109,94,92,-

99,94,92,-

SALÁT TÝDNE
listy trhaného salátu s čerstvou zeleninou a pečenou žlutou paprikou, podávané s plátky kachních prsou, zálivkou z
vinného octa, chlebovými krutony a čerstvým pečivem
119,TĚSTOVINY TÝDNE
Čerstvé ravioli plněné gorgonzolouse šalvějí a muškátovým oříškem

119,-

BURGER TÝDNE
Tasty burger – 150g vyzrálého hovězího masa spolu se slaninovým aioli, polníčkem, parmezánovým chipsem
parmskou šunkou a sušeným rajčetem. Hranolky s kečupem
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!
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