
  

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

 

           DENNÍ MENU  - RESTAURACE   11.00 – 14.00H 

 

PONDĚLÍ 23.05.   

Šumavská bramboračky s hřiby 

Vepřové výpečky na anglické slanině, mačkané brambory s máslem, salát coleslaw    135.- 

Italské gnocchi ve smetanové omáčce s listovým špenátem a modrým sýrem, kuřecí prsa z grilu   145.- 

Pfeffer nudličky z pravé svíčkové v omáčce se zeleným pepřem, jasmínová rýže    160.- 

FIT MENU Parmazánové rizoto s bílým vínem a máslem, filírovaná panenka, rajčatový tartar s bazalkou  150.-  

 

 

ÚTERÝ 24.05. 

Polévka z bílých fazolí s uzeninou 

Kuřecí kung pao s restovanými oříšky, zeleninou a sojovým glazé, jasmínová rýže    135.- 

Steak z marinované kotlety, fazolky restované se slaninou, opékaný brambor, bluecheese dip   145.-  

Medailonky z vepřové panenky, omáčka z pečených paprik se smetanou, bramborové pyré  

s česnekovým máslem a lístky mladého špenátu        150.- 

FIT MENU Caesar salát s tradičním dresinkem, kuřecími prsy, slaninou a parmazánem, bylinková bageta  150.- 

 

 

STŘEDA 25.05. 

Pikantní kuřecí s asijskou zeleninou a nudlemi 

Pečené kuřecí špalíky na másle a bylinkách, bramborová kaše, ovocný kompot    135.- 

Špagety s mletým telecím masem, pasírovaný rajčaty a parmazánem, trhané saláty s dijonským dresinkem  145.-  

Bacon Burger z vyzrálého hovězího s dvojitou restovanou slaninou, salát, rajče, cibulový džem,  

lehce pikantní mayo, hranolky          155.- 

LOW CARB Smažená panenka v LC těstíčku, NE/bramborový salát s majonézou a zeleninou   160.- 

 

ČTVRTEK 26.05. 

Česnekový krém s jarní cibulkou 

Smažené kuřecí medailonky v bramborákovém těstě, zelný salát       135.-  

Quesadilla´s plněné trhaným vepřovým masem a pikantním salátem, čedar, hranolky, pikantní dip  145.- 

Kachní prsa na medu a jemném chilli, asijská zelenina s teriaky omáčkou, jasmínová rýže   160.- 

FIT MENU Steak z norského lososa na salátu z černé čočky beluga, zámecké brambůrky s bylinkovým máslem 170.- 

 

PÁTEK 27.05.  

Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi a zeleninou 

Kuřecí gyros, česneková mayo, hranolky, řecký salát s olivami a balkánským sýrem    135.- 

Roláda z vepřové panenky plněná parmskou šunkou, sušenými rajčaty a mozzarellou, silná šťáva,  

pečená rýže s bazalkovým pestem         150.- 

Hovězí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou, bramborové pyré, karotkové chipsy   150.-  

FIT MENU Italské těstoviny v žampiónovém krému s tymiánem, vepřová panenka, parmazán   150.- 
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