DENNÍ OBĚDOVÉ MENU
OD 17.7. 2017 DO 21.7. 2017
PONDĚLÍ
Polévka: Francouzská cibulačka a sýrový toastík
1. Grilovaná vepřová kotleta s hořčicovou omáčkou, steakové hranolky a kozí roh
Vegetariánské menu: Francouzská cibulačka a sýrový toastík
2. Torteliny plněné sýrem, přelité omáčkou QUATTRO FORMAGGI
ÚTERÝ
Polévka: Kulajda s vejcem a bramborem
1. Pečené kuřecí prsíčko protýkané sušenými rajčaty, zabalené v parmské šunce, dušená rýže a
klubko rukoly s balsamicem
Vegetariánské menu: Kulajda s vejcem a bramborem
2. Čočka nakyselo podávaná se sázeným vejcem (2ks), kyselá okurka a čerstvý kváskový chléb
(na požádání podáváme i s grilovanou klobáskou)
STŘEDA
Polévka: Uzená polévka s masem a kroupami
1.Řecké kořeněné souvlaki na špejli podávané s čerstvě upečeným domácím pitta chlebem, salátek tzatziki
Vegetariánské menu: Šumavská bramboračka
2. Koprová smetanová omáčka s vařeným vejcem (2ks) a vařeným bramborem
ČTVRTEK
Polévka: Brokolicový krém s krutónky z bílého pečiva
1. Kuřecí steak z lávového grilu naložený v citrónové šťávě a hrubé soli s omáčkou
z pečené petržele a smetany, šťouchané máslové brambory
Vegetariánské menu: Brokolicový krém s krutónky z bílého pečiva
2. Gulášek z hlívy ústřičné podávaný s čerstvým kvaskovým chlebem
PÁTEK
Polévka: Čočková polévka s párkem
1. Mix grill z vepřového, hovězího a kuřecího masa s hranolkami a tatarskou omáčkou
Vegetariánské menu: Čočková polévka
2. Palačinky s karamelovo pomerančovým přelivem a kopečkem domácí šlehačky

99,94,-

99,94,-

99,94,-

99,94,-

109,94,-

SALÁT TÝDNE
Grilované kuřecí prsíčko s variací listových salátků a bylinkovým dipem zabalené v mexické tortile
podávané s kukuřičným klasem

125,-

DOMÁCÍ TĚSTOVINY
Čerstvé tagliatelle s italskou klobáskou salsiccia, cuketou a šalvějí

119,-

BURGER TÝDNE
CHEESE BURGER – 150g vyzrálého hovězího masa spolu s ledovým salátkem, kečupem, sýrem cheddar,
slaninou a majonézou z pečeného česneku. Hranolky s chilli majonézou
169,BISTRO NA OSMIČCE
Merhautova 8, Brno 613 00
tel.: 722 550 082, www.naosmicce.cz

Polévka dle denní nabídky je během doby poledního menu zahrnuta v ceně!
Přijímáme platby hotově a také stravenkami Exit Group, Gastro Pass, Ticket Restaurant.
Na stravenky nevracíme, děkujeme za pochopení!
Informace o alergenech jsou kdispozici u vedoucího směny.

