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ROZVOZOVÉ MENU – TAKE AWAY OD 10.30 – 13.30H
OBJEDNÁVKY ROZVOZU OD 8.00 DO 19.30
PONDĚLÍ 19.07.
Žampiónový krém
Vepřové výpečky, dušený špenát, bramborový knedlík s restovanou cibulkou
Kuřecí kung pao s restovanými oříšky a asijskou zeleninou, pečená rýže
Pfeffer nudličky z pravé svíčkové, smetanová omáčka se zeleným pepřem, restované brambory
Caesar salát s tradičním dresinkem, kuřecími medailonky, parmazánem a grilovanou slaninou,
bylinková bageta

ÚTERÝ 20.07.
Frankfurtská polévka
Smažený květák, vařený brambor maštěný máslem, míchaný salát
Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, jasmínová rýže
Mix grill vepřová panenka, kuřecí prso, mletý hovězí steak, restované žampióny na másle, grilovaná slanina,
hranolky, bbq majonéza
Tortilla plněná marinovaným zelím, fresh zeleninou a kuřecími prsy, česneková majonéza , hranolky

110.120.130.125.-

110.120.130.125.-

STŘEDA 21.07.
Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou
Skládané kuřecí prsa grilovaná s anglickou slaninou, gratinovaná sýrem gouda, opékaný brambor, demi glace
Hříbkové rizoto s bílým vínem, šalotkou a parmazánem, zjemněné máslem, filírovaná panenka z grilu
Vídeňský guláš z hovězího karabáčku, smažená cibulka, houskový knedlík
LOW CARB Kuřecí steak protýkaný pikantním chorizem, smetanový krém s čerstvou pažitkou, květáková rýže

110.120.130.140.-

ČTVRTEK 22.07.
Ukrajinský boršč
Italské těstoviny Carbonara, s restovanou slaninou, česnekem a smetanou, kuřecími stripsy, parmazán
Krůtí steak v bylinkové krustě, grilovaná zelenina s tymiánovým máslem, marocký kus kus
Grilovaná kachní prsa do růžova, redukce z portského vína se sušenými švestkami, pečené brambory
Chef´s salát s kuřecím steakem, koktejlovým dresinkem a sázeným vejcem, bylinková bageta

110.120.130.125.-

PÁTEK 23.07
Pekingská polévka s kuřecím masem a nudlemi
Vepřový řízek z pánve, nové brambory s pažitkovým máslem, tatarská omáčka
Smažené asijské nudle se stir fry zeleninou, kuřecím masem a sojovým glase
Vepřová panenka plněná anglickou slaninou, špenátem a modrým sýrem , demi glace, bramborová kaše
Rozpékaný camembert na trhaných salátech s macerovanými hruškami a brusinkami, bylinková bageta

110.120.130.125.-
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www.steak-house.cz, info@steak-house.cz
tel: 556 706 304

