www.steak-house.cz,
tel:+420 556 706 304

DENNÍ MENU - RESTAURACE 11.00 – 14.00H
PONDĚLÍ 20.06.
Oravská fazolová polévka se slaninou
Kuřecí kung pao s restovanými buráky, fresh zeleninou a sojovým glazé, pečená rýže
Quesadilla s trhaným vepřovým masem, goudou a jalapeno paprickami, hranolky, mayo
Šťavnatá vepřová pečeně, zelenina na másle, smetanový krém, mačkané brambory
FIT MENU Špagety s bylinkovým pestem a praženými semínky, filírovaná panenka, parmazán

135.145.150.150.-

ÚTERÝ 21.06.
Maďarská papriková polévka s klobásou
Tradiční vepřové rizoto s hráškem a strouhaným sýrem, okurkový pikles
135.Kuřecí prsa grilovaná se slaninou, gratinovaná sýrem, bramborová kaše, demi glace
145.BACON BURGER z vyzrálého hovězího s dvojitou porcí restované slaniny a cibulovou marmeládou,
salát, okurek, domácí mayo, hranolky
155.FIT MENU Trhané saláty s baby mozzarellou, cherry rajčátky a bazalkovým pestem, kuřecí steak na másle,
bylinková bageta
150.-

STŘEDA 22.06.
Silná masová polévka s asijskými nudlemi, zeleninou a koriadrem
Smažené kuřecí medailonky v bramborákovém těstě, zelný salát
135.Tagliatelle s mletým telecím masem, pasírovanými rajčaty a parmazánem, trhané saláty s vinaigrettem
145.Hovězí medailonky z grilu, fazolové lusky restované s česnekem a slaninou, pečáky, pikantní dip
155.LOW CARB Medailonky z vepřové panenky, žampiónový krém s tymiánem, zeleninové placičky s čedarem 160.-

ČTVRTEK 23.06.
Rajská polévka s rýží
Vepřové výpečky na anglické slanině, bramborová kaše, okurkový salát se zakysanou smetanou
Italské těstoviny s restovanou slaninou, česnekem a smetanou, kuřecí prsa z grilu, parmazán
Medailonky z vepřové panenky, smetanová omáčka s třemi druhy pepře, pečené brambory s tymiánem
FIT MENU Marinovaný kuřecí steak, grilovaná zelenina s kus kusem, rucolové pesto

PÁTEK 24.06.
Slepičí vývar s masem, nudlemi a zeleninou
Smažený holandský řízek se sýrem, šťouchaný brambor, salát coleslaw
Pečené vepřové žebírka BBQ, kukuřičný klas, jacket potato s pažitkovým créme fraiche
Italské gnocchi ve smetanovém krému s mladým špenátem, česnekem a modrým sýrem, kuřecí steak
FIT MENU Asijský losos marinovaný v medu a sojové redukci,
rýžové nudle v omáčce s česnekem a zázvorem, sezam

135.145.155.150.-

135.145.150.170.-

