-----------------------------------------

----------------------------------------

ROZVOZOVÉ MENU – TAKE AWAY OD 10.30 – 13.30H
OBJEDNÁVKY ROZVOZU OD 8.00 DO 10.30

PONDĚLÍ 24.01.
Česneková polévka se slaninou
Čočka na kyselo, sázené vejce, grilovaná klobása, cibulka, kváskový chléb
Pečené asijské nudle se stir fry zeleninou, kuřecím masem a sojovým glazé
Filírovaná panenka z grilu, smetanová omáčka s pikantním chorizem a šalotkou, pečené česnekové brambory
FIT MENU Krémové rizoto s listovým špenátem, tofu sýrem a smetanou, filírovaná panenka z grilu

120.130.140.130.-

ÚTERÝ 25.01.
Šumavská bramboračka
Smažený vepřový řízek, tradiční bramborový salát s majonézou
Špikovaná hovězí pečínka, lesní hřiby ve smetanové omáčce, karlovarský knedlík
Marinovaný krůtí steak, restované zelenina na másle, pažitkové grenaille
ASIE MENU BÚN BÒ NAM BỘ pečené hovězí plátky, rýžové nudle, variace zeleniny, jemně pikantní zálivka

120.130.140.140

STŘEDA 26.01.
Pastiňákový krém
Záhorácký závitek plněný kysaný zelím a slaninou, mačkané brambory, silná šťáva
Indické kuřecí curry s bambusem, kokosovým mlékem a smetanou, jasmínová rýže
Lasagne s boloňskou masovou směsí gratinované parmezánem, trhaný saláty s vinaigrettem
LOW CARB Hovězí medailonky z grilu, dýňové noky, konfitovaná karotka, tymiánový demi glace

120.130.140.140.-

ČTVRTEK 27.01.
Papriková polévka s kukuřicí
Trhané kuřecí pečené v bylinkové lázni, tyrolské špätzle v omáčce z dvou druhů sýru, fritovaná cibule
Pečený libový bůček na teriyaki s glazovanou šalotkou a bramborovým pyré, kimchi salát
Cheese&bacon burger z vyzrálého hovězího, čedar, slanina, římský salát, pikantní mayo, hranolky
FIT MENU Přírodní kuřecí kapsa plněná slaninou a ementálem, žampiónový krém,
květákové krokety v mandlové krustě

PÁTEK 28.01
Kuřecí vývar s nudlemi a zeleninou
Italské gnocchi restované na olivovém oleji s piri piri zeleninou, parmezán, kuřecí prso z grilu, smažená rucola
Smažený holandský řízek se sýrem gouda, šťouchané brambory s cibulkou, salát coleslaw
Hovězí medailonky z grilu, fazolky restované se slaninou, jacket potato s pikantním dipem
FIT MENU Filé z tuňáka na grilu, citrónové rizoto s růžovým pepřem a máslem, pečený citrón

www.steak-house.cz, info@steak-house.cz
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120.130.140.140.-

120.130.140.150.-

