
                      Polední nabídka 22.5.2023 – 26.5.2023 
Nabídka je limitována do vyprodání ! ! ! 

                                         NABÍZÍME MOŽNOST ROZVOZU JÍDEL – objednávky na 776 263 470 

Za rozvoz jídel účtujeme 5 kč za oběd ! ! ! 

Objednávky na rozvoz jídel přijímáme od 7:00 do 10:30!!! 

Při objednání kompletního obědového menu se k hl.jídlu připočítá 5 kč za polévku                                                                                                                        

Obaly na jídlo 5 Kč na polévku 5 Kč na salát 3 Kč na tatarku 3 Kč  

 

Pondělí  22.5.2023 na Emila 

Polévka: Rajčatová s těstovinou  (1,3,5,7,8,9,10,)                                                                                                                                                                 39, 

1.Vepřový steak s francouzs.fazolkami rest.na slanině,sázené vejce,opečené brambory s česnekem,tatarka    (1,3,5,             125,-                       

2.Čočka na sladkokyselo s opečenou klobáskou a sázeným vejcem,domácí chléb,okurka (1,3,5,9,1                                                                                                                                                125,-  

3.Ledový salát s kuřecím masem a césar dresingem,sypaný česnekovými krutony a restovanou slaninou,parmazán   140,-
   CENA SALÁTU JE MIMO MENU, DOBA PŘÍPRAVY 25 – 30min                                                                                                                               

Úterý  23.5.2023 na Vladimíra, Vladimíru                                                                                                                                                  
Polévka: Hovězí s masem a nočky  (1,3,5,7,8,9,10,)                                                                                                                                                              39,-

1.Smažené kuřecí stripsy obalené v cornflakes strouhance,bramborová kaše,okurka(1,3,5,9,1                                                                                                                                                                            130,-                       
2.Semilinové těstoviny (penne) s boloňským hovězím ragú s čerstvými rajčaty,sypané parmezánem (1,3,5,9,1                                                                    125,-                              
3.Ledový salát s kuřecím masem a césar dresingem,sypaný česnekovými krutony a restovanou slaninou,parmazán   140,-
   CENA SALÁTU JE MIMO MENU, DOBA PŘÍPRAVY 25 – 30min  

Středa  24.5.2023 na Janu, Vanesu                                                                                                                                                     

Polévka: Staročeská couračka s uzeným masem   (1,3,5,7,8,9,10,)                                                                                                                                    39,-

1.Kuřecí ražniči se slaninou,cibulí a čerstvou paprikou,opečený brambor,tatarka                                                    (1,3,5,7                     130,-                     

2.Brambory zapečené s vejci a uzeným masem restovaným na cibulce,okurka    (1,3,5,7,8,9,)                                                                                                                                                                                                  120,-                               

3.Ledový salát s kuřecím masem a césar dresingem,sypaný česnekovými krutony a restovanou slaninou,parmazán   140,-
   CENA SALÁTU JE MIMO MENU, DOBA PŘÍPRAVY 25 – 30min  

 
Čtvrtek  25.5.2023 na Violu                                                                                                                                                       

Polévka: Slepičí s masem a nudlemi   (1,3,5,7,8,9,10,)                                                                                                                                                         39,-

1.Pomalu pečené vepřové kolínko 600g sous-vide,hanácké zelí,domácí bramborový knedlík                                      193,-                                                 

2.Hovězí s hříbkovou omáčkou na smetaně,jasmínová rýže   (1,3,5,7,8,10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  125,-                               

3.Ledový salát s kuřecím masem a césar dresingem,sypaný česnekovými krutony a restovanou slaninou,parmazán   140,-
   CENA SALÁTU JE MIMO MENU, DOBA PŘÍPRAVY 25 – 30min  

 
Pátek  26.5.2023 na Filipa 

Polévka: Zelnica s bramborem a uzeninou  (1,3,5,7,8,9,10,)                                                                                                                                               39,-

1.Smažená vepřová kapsa plněná hermelínem a slaninou restovanou na česneku,brambory s máslem,tatarka(1,3,5,7,v130,-                     

2.Svíčková na smetaně,kynutý knedlík ,3,5,7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    130,-                               
3.Ledový salát s kuřecím masem a césar dresingem,sypaný česnekovými krutony a restovanou slaninou,parmazán   140,- 

    CENA SALÁTU JE MIMO MENU, DOBA PŘÍPRAVY 25 – 30min  
 

 

                                                                 

                                                                Číselné označení Alergenů k nahlédnutí u obsluhy  
                                                                                    ! ! !Jídlo je určeno k přímé spotřebě! ! ! 

                                                                                               www.scenarestaurace.cz 


