Týdenní menu

Týdenní menu v bufetu a restauraci M-Centrum

Pondělí 20. května 2013 - Pátek 24. května 2013
Pondělí 20. května 2013

Menu v bufetu
Cibulová polévka s opečenou houskou
1) Plněné karbenátky, vařený brambor

... 69,00 Kč

2) Halušky se zelím a pečenou krkovičkou

... 73,00 Kč

3) Kuřecí prsa na bazalce, bramborové hranolky

... 77,00 Kč

Menu v restauraci
Cibulová polévka s opečenou houskou
1) Špagety s kuřecím masem, žampiony a hráškem, parmezán

... 71,00 Kč

2) Kuřecí kapsa plněná brokolicí a sýrem, vařené brambory s petrželkou

... 85,00 Kč

+ ke každému menu Bonaqua zdarma !!!
AKCE: 9 + 1 x menu zdarma !!!

Úterý 21. května 2013

Menu v bufetu
Uzená polévka s kroupami
1) Špagety s kuřecím masem, špenátem a sýrem

... 69,00 Kč

2) Restovaná kuřecí játra, bramborové plátky, tatarská omáčka

... 73,00 Kč

3) Plněná vepřová roláda, bramborová kaše

... 77,00 Kč

Menu v restauraci
Uzená polévka s kroupami
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1) Italské rizoto s kuřecím masem a zeleninou, parmezán

... 71,00 Kč

2) Pečená kýta na česneku, bramborová kaše s cibulkou

... 85,00 Kč

+ ke každému menu bonaqua zdarma !!!
AKCE: 9 + 1 x menu zdarma !!!

Středa 22. května 2013

Menu v bufetu
Hovězí polévka s játrovou rýží
1) Šunkové flíčky zapečené, kyselý okurek

... 69,00 Kč

2) Pašerácký vepřový řízek, tarhoňa

... 73,00 Kč

3) Uzená krkovička, cizrnová kaše, okurek, chléb

... 77,00 Kč

Menu v restauraci
Hovězí polévka s játrovou rýží
1) Šopský salát s opečeným bylinkovým toustem

... 71,00 Kč

2) Kuřecí steak pod peřinou, bramborová kaše

... 85,00 Kč

+ ke každému menu bonqaua zdarma !!!
AKCE: 9 + 1 x menu zdarma !!!

Čtvrtek 23. května 2013

Menu v bufetu
Kuřecí vývar se zeleninou
1) Pečená kuřecí křidélka, vařený brambor, ďábelská omáčka

... 69,00 Kč

2) Vepřový kotlet po cikánsku, dušená rýže

... 73,00 Kč

3) Kuřecí prsa s broskví a sýrem, bramborové hranolky

... 77,00 Kč

Menu v restauraci
Kuřecí vývar se zeleninou
1) Domácí těstoviny s kuřecím masem a rajčatovo-bazalkovou omáčkou,
parmezán

... 71,00 Kč
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2) Vepřový kotlet se šunkou a vejcem, bramborové plátky

... 85,00 Kč

+ ke každému menu bonaqua zdarma !!!
AKCE: 9 + 1 x menu zdarma !!!

Pátek 24. května 2013

Menu v bufetu
Česneková polévka s opečeným chlebem
1) Koprová omáčka, vařené vejce, brambor

... 69,00 Kč

2) Zapečené kuřecí stehno v sýru, bramborová kaše

... 73,00 Kč

3) Uzený sýr v hermelínu, zeleninový salát

... 77,00 Kč

Menu v restauraci
Česneková polévka s opečeným chlebem
1) Boloňské špagety s parmezánem

... 71,00 Kč

2) Kuřecí řízek v sezamu, šťouchané brambory

... 85,00 Kč

+ ke každému menu bonaqua zdarma !!!
AKCE: 9 + 1 x menu zdarma !!!
M-CENTRUM Změna jídelníčku a nabídky menu vyhrazena
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