POLEDNÍ MENU PROSINEC 2022
Restaurace Na Radnici
2. TÝDEN
Pondělí Brokolicová
05/12 I. Kotlety na šlehačce zapečené s bramborami
II. Bramborové noky s listovým špenátem, kuřecím masem a sýrem grana padano
III. Vepřové koleno s křenem, hořčicí, červenou cibulí a kyselou okurkou, domácí chléb

Úterý Bramboračka
06/12 I. Maďarský hovězí guláš s domácím houskovým knedlíkem
II. Pečené brambory ve slupce s pažitkovým tvarohem a kuřecím steakem
III. Lasagne s mletým masem v rajčatové omáčce s bešamelem a sýrem

1. TÝDEN

Čtvrtek Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou
01/12 I. Domácí sekaná s cibulí a hořčicí s vařenými bramborami
II. Bavorské vdolečky s povidly a šlehačkou
III. Prejt na česnekových bramborách se zelím

Pátek Zelňačka s uzeninou
02/12 I. Vepřová plec špikovaná slaninou v šípkové omáčce s domácím
houskovým knedlíkem
II. Boloňské špagety sypané sýrem
III. Tortilla s trhaným vepřovým masem, BBQ omáčkou, sýrem a
restovanou zeleninou, sladký zelný salát

Středa Hovězí vývar s játrovou rýží
07/12 I. Buchtičky se šodó
II. Katův šleh s rýží
III. Kuřecí stripsy se sweet-chilli omáčkou, americké brambory

Čtvrtek Špenátová
08/12 I. Dlouze pečená krkovice se zelím a domácím bramborovým knedlíkem
II. Vepřové nudličky na slanině s těstovinami
III. Pivovarský vepřový tokáň s hranolkami

Pátek Hrachová
09/12 I. Kuře pečené na pomerančích s rýží
II. Vepřové maso v mrkvi s vařenými bramborami
III. Cmunda po kaplicku

3. TÝDEN
Pondělí Kuřecí vývar s kapáním a zeleninou
12/12 I. Čočka na kyselo s opečenou klobásou a cibulkou
II. Smažený sýr s vařenými bramborami a domácí tatarskou omáčkou
III. Vepřové nudličky na žampionech s americkými bramborami

Úterý Staročeské kyselo
13/12 I. Smažené rybí filé s bramborovou kaší
II. Segedínský guláš s domácím houskovým knedlíkem
III. Krémové linguine s avokádovo-hráškovým pestem a parmazánem

Středa Frankfurtská polévka
14/12 I. Kynuté lívance s čokoládovým tvarohem
II. Žampionové rizoto s bílým vínem, kuřecím masem a parmazánem
III. Burger s trhaným vepřovým masem, domácí tatarskou omáčkou a čedarem

Čtvrtek Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou
15/12 I. Hovězí maso v rajské omáčce s domácím houskovým knedlíkem
II. Gratinované brambory se smetanou, slaninou a sýrem
III. Kuřecí steak v parmazáno-bylinkové krustě, šťouchané brambory

Pátek Čínská polévka
16/12 I. Kung pao s rýží
II. Houbové karbanátky se slaninou, vařené brambory, ochucená
majonéza
III. Marinovaná krkovička s petrželovým pestem a americkými
bramborami

4. TÝDEN
Pondělí Fazolová polévka
19/12 I. Vepřové maso v kapustě s vařenými bramborami
II. Srbské rizoto sypané sýrem, kyselá okurka
III. Club sandwich s kuřecím masem, hranolky

Úterý Hovězí vývar s celestinskými nudlemi
20/12 I. Hovězí maso v koprové omáčce s domácím houskovým knedlíkem
II. Francouzské brambory s klobásou a vajíčkem, mrkvový salát
III. Smažený sýrový špíz s cibulí a klobásou, vařené brambory, tatarská omáčka

Středa Zelňačka
21/12 I. Kynuté meruňkové knedlíky
II. Holandský řízek s bramborovou kaší a kyselou okurkou
III. Uncle Ben's omáčka s kuřecím masem a americkými bramborami

Čtvrtek Kulajda
22/12
Hovězí svíčková na smetaně s brusinkami a domácím houskovým knedlíkem
Pizza závin se šunkou, kukuřicí a sýrem
Linguiny v jemné šafránové omáčce s kuřecím masem

Pátek Hrášková
23/12 I. Vepřové maso ve znojemské omáčce s rýží
II. Kuřecí stehenní steak na máslovém hrášku s kukuřicí, šťouchané brambory
III. Mleté hovězí biftečky se sýrem, pepřová omáčka, pečené brambory

