PONDĚLÍ 10.06.
Špenátový krém s modrým sýrem
Špagety carbonara se slaninou, kuřecími prsy a smetanou, listový salát
Steak z vepřové kotlety, sázené vejce se šunkou, mačkané brambory s mladou cibulkou, demi glace
Hovězí medailonky s pepřovou omáčkou a grilovanou paprikou, pečené bramborové plátky s tymiánem
SH&W Fit Trhané saláty s pikantními kuřecími kousky, fresh zeleninou a pažitkovým dresinkem, bylinková bageta

105.115.124.-

119.-

ÚTERÝ 11.06.
Čočková polévka s uzeninou
Smažené medailonky z vepřové panenky, bramborové pyré, okurkový salát
Španělský ptáček s jasmínovou rýží a rajčatovým salátem
Krůtí steak z grilu, restované červená cibule se slaninou, julienne hranolky, cibulové chutney
SH&W Tip Rozpékaný camembert s grilovanou zeleninou na listovém salátu s brusinkami, rozpékaná bageta

105.115.129.124.-

STŘEDA 12.06.
Kuřecí vývar s nudlemi a zeleninou
Tortilla plněná kuřecími stripsy, pikantní majonézou a čerstvou zeleninou, listový salát s balkánským sýrem a olivami, hranolky
Indické hovězí curry s kokosovým lékem a zeleninou, jasmínová rýže
Norský losos z grilu, bazalková omáčka, vařené brambory ve slupce, restovaná karotka
SH&W Tip Vepřová panenka z grilu, žampiónové ragů s jarní cibulkou a silný demi glace, bramborovo dýňové pyré

105.-

115.129.129.-

ČTVRTEK 13.06.
Frankfurtská polévka
Španělská paella s šafránovou rýží, kuřecími prsy, černými olivami a paprikou
Pečené kuřecí stehno na medu a chilli, bramborové pyré, listový salát s caesar dresinkem
Hovězí rumpsteak s grilovanou zeleninou, jacket potato s chilli majonézou
SH&W Gurman Ceaesar salát se slaninovými chipsy, kuřecími medailonky a máslovými krutóny

105.115.129.119.-

PÁTEK 14.06.
Francouzská cibulačka s krutóny
Francouzské brambory s moravským uzeným a hráškem, salát z raného zelí
PICATA MILANESE, taglietelle v tomátové omáčce s čerstvou bazalkou, smažené kuřecí medailonky v parmazánovém těstíčku
Medailonky z pravé svíčkové, omáčka z modrého sýru s lesními hřiby a smetanou, kořeněné pečáky
SH&W Gurman Zeleninový kus kus s kuřecím steakem, blanšírovaný v silné vývaru

COFFEE SNACK OFFER
Espresso s naším domácím desertem
79.-

www.steak-house.cz, info@steak-house.cz
tel: 556 706 304

105.115.129.-

129.-

