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

 

ROZVOZOVÉ MENU – TAKE AWAY OD 10.30 – 13.30H 

OBJEDNÁVKY ROZVOZU OD 8.00 DO 10.30 

 

PONDĚLÍ 06.12.   

Hráškový krém s jemným chilli 

Mexické burittos plněné pikantním hovězím, čedarem a kukuřicí, guacamole, pečáky se zauzenou paprikou 115.-  

Steak z marinované kotlety, restované fazolky se slaninou, jacket potato s česnekovým dipem  120.- 

Španělský ptáček z hovězího roštěnce, jasmínová rýže, rajčatový salát s cibulí    130.- 

FIT MENU Vepřová panenka grilovaná v celku, bramborové pyré s listovým špenátem, tymiánový demi glace 130.- 

 

 

ÚTERÝ 07.12. 

Maďarská papriková polévka s klobásou         

Kuřecí kung pao s restovanými oříšky, asijskou zeleninou a sojovým glazé, jasmínová rýže   115.-

Smažené medailonky z vepřové panenky, bramborová kaše, listový salát s caesar dresinkem   125.-  

Italské těstoviny s rucolovým pestem, parmazánem a nudličkami z pravé svíčkové sypané sezamem  135.- 

FIT MENU Caesar salát s tradičním dresinkem, kuřecími prsy, slaninou a parmazánem, bylinková bageta 125.-

           

 

STŘEDA 08.12. 

Selská polévka s žampióny a těstovinou 

Moravský vrabec, červené medové zelí, bramborové knedlíky      115.- 

Asijské nudle restované s trhaným kachním masem, stir fry zeleninou a hoisin omáčkou, vaječný svitek 125.- 

Vídeňská roštěná dušená v omáčce s lesními hřiby a smetanou, bramborová kaše     130.- 

LOW CARB Kuřecí steak špikovaný parmskou šunkou, gratinovaný ementálem,  

pečené batáty s cibulí, paprikou a medovo hořčičným dresinkem      140.- 

 

ČTVRTEK 09.12.  

Kuřecí vývar s máslovými nočky a zeleninou 

Kuřecí medailonky smažené v bramborákovém těstě, coleslaw z červeného zelí    115.- 

Pečená vepřová žebírka s BBQ omáčkou, bramborové čtvrtky, mayo, jalapegno papričky   120.-  

Hovězí pečeně, rajská omáčka, houskový knedlík       130.- 

FIT MENU Norský losos z grilu, salát z černé čočky beluga, zámecké brambůrky s máslem   150.- 

 

PÁTEK 10.12.  

Čočková polévka s uzeninou 

Zauzené vepřové kolínko (vykostěné), mačkané brambory s máslem, okurek, křen    115.- 

Kuřecí steak v krémové omáčce se sušenými rajčaty a petrželkou, jasmínová rýže    120.- 

Cheese&bacon burger z vyzrálého hovězího, římský salát, slanina, čedar, mayo, hranolky   130.- 

FIT MENU Rýžové nudle ve sweet&sour omáčce s macerovaným ananasem a kuřecími prsy, jarní cibulka 130.- 

 

DOMÁCÍ DESERT – INFO U OBSLUHY 

39.- 
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