PONDĚLÍ 13.05.
Ukrajinský boršč
Rozpékaný gazdovský oštěpok s grilovanou zeleninou, pečené bramborové plátky s brusinkovým créme fraiche
Smažená kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem gouda, bramborové pyré, rajčatový salát
Steak z vepřové panenky, francouzská omáčka se šalotkou, slaninou a žampióny, glazovaná karotka, zámecké brambůrky
SH&W Fit Tagliatelle v krémové omáčce s čerstvou bazalkou, grilované kousky norského lososa

105.115.124.-

129.-

ÚTERÝ 14.05.
Kuřecí vývar s nudlemi a zeleninou
Moravský vrabec, kysané zelí se špekem, houskový knedlík, vařený brambor
Lasagne s boloňskou masovou směsí, gratinované parmazánem, listový salát s jogurtovým dresinkem
Marinovaný krůtí steak, smetanová omáčka s jarní cibulkou, blanšírovaný chřest, brambory na páře
SH&W Tip Hovězí rumpsteak, omáčka s lesními hřiby a červeným vínem, bramborové rösty, grilovaná paprika

105.115.124.129.-

STŘEDA 15.05.
Moravská zelňačka
Asijské hovězí curry s kokosovým mlékem a zeleninou, jasmínová rýže
Vepřový kotlet z grilu, sázené vejce s restovanou slaninou, opékané brambory, demi glace
Cheeseburger z vyzrálého hovězího se sýrem čedar, římským salátem, rajčetem a bluecheese dipem, hranolky
SH&W Tip Caesar salát s restovanou slaninou, kuřecími medailonky a parmazánem, bylinková bageta

105.-

115.124.119.-

ČTVRTEK 16.05.
Hříbkový krém s paprikou a krutóny
Uzené vepřové ramínko, čočka na kyselo, sázené vejce, kyselý okurek, chléb
Holandský řízek se sýrem, bramborová kaše s mladou cibulkou, okurkový salát se zakysanou smetanou
Medailonky z vepřové panenky, pečené brambory s česnekem, fazolky balené ve slanině, silná šťáva
SH&W Gurman Španělská paella s šafránovou rýží, červenou cibulí, paprikou, olivami a kuřecími kousky

105.109.124.119.-

PÁTEK 17.05.
Špenátová polévka s modrým sýrem
Řecká musaka s mletým hovězím, lilkem a bramborami, míchaný salát s balkánským sýrem
Pfeffer nudličky z pravé svíčkové ve smetanové omáčce se zeleným pepřem, hranolky, grilované rajče
Anglický rostbeef pečený do růžova, souce remolade, pečené brambory, rukola s mini tomáty a olivovým olejem
SH&W Gurman Pórkové rizoto s bílým vínem zjemněné máslem, pražené semínka, filírované kuřecí prsa

COFFEE SNACK OFFER
Espresso s naším domácím desertem
79.-

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

105.124.129.-

129.-

