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ROZVOZOVÉ MENU – TAKE AWAY OD 10.30 – 13.30H
OBJEDNÁVKY ROZVOZU OD 8.00 DO 10.30
PONDĚLÍ 22.11.
Šumavská bramboračka s hřiby
Gnocchi ve smetanové omáčce s parmskou šunkou a parmazánem, filírované kuřecí prso, trhané saláty
Vídeňská roštěná dušená ve vlastní šťávě, jasmínová rýže, rajčatový salát
Vepřová panenka s gorgonzolovou omáčkou, pečené bramborové čtvrtky s červenou cibulí
FIT MENU Nilský okoun v bylinkové krustě, teplý salát s pečenou dýní a čočkou beluga , jogurtový dip,

115.125.130.130.-

ÚTERÝ 23.11.
Masový vývar s krupicovými noky, zelenina
Kuřecí stehenní steaky pečené na másle, bramborová kaše, domácí kompot
Kuřecí Tikka Masala v omáčce z pasírovaných rajčat, česneku a zázvoru, kokosová rýže, cibulové bhaji
Hovězí medailonky z grilu, cuketa s paprikou na másle, majonéza z uzených paprik, pečené brambory
FIT MENU Hříbkové rizoto s pórkem a bílým vínem, zjemněné máslem, filírováné panenka, parmazán

115.120.130.130.-

STŘEDA 24.11.
Pikantní kim-chi kyselice
Smažený květák s bramborovým pyré, okurkový salát
Kuřecí gyros, tzatziki salát, česnekové mayo, hranolky
Filírovaný hovězí steak, chimichuri salsa, pečené papriky, jacket potato plněný slaninou a cibulkou
LOW CARB Vepřová panenka balená v italské pancette, květákové pyré, glazované žampióny, demi glass

115.120.140.140.-

ČTVRTEK 25.11.
Karotkový krém s pomerančovým freshem
Sekaná pečeně, máslové brambory, hořčičný dip, okurkový pickles
Lasagne s boloňským masovým ragů, gratinované parmazánem, trhané saláty
Hovězí líčka na červeném víně se zázvorem a citrónovou trávou, mačkané brambory s máslem
FIT MENU Burgar s grilovaným halloumi sýrem a portobello žampiónem, avokádový dip, batátové hranolky

115.120.130.130.-

PÁTEK 26.11.
Hrachová s uzeninou a krutóny
Záhorácký závitek, šťouchaný brambor, slaninové škvarky
Kuřecí steak v bylinkové krustě, restovaná růžičková kapusta, bramborovo mrkvové pyré
Steak z vepřové panenky, omáčka z hrubozrnné hořčice, grilovaná zelenina, jacket potato
FIT MENU BUN BO NAM BO, rýžové nudle s hovězím masem a marinovanou fresh zeleninou

115.120.130.130.-

DOMÁCÍ DESERT – INFO U OBSLUHY
39.www.steak-house.cz, info@steak-house.cz
tel: 556 706 304

