
Polední nabídka

Pondělí Krémová cibulačka s opečenými krutony a uzeným masem 39,-
Předkrmový malý zeleninový salátek s bylinkovým dresinkem 55,-

Menu Polévka +  Krůtí jatýrka na slanině s dušenou basmati rýží 169,-

200g Filet z lososa norského na grilu s cirtusovou gremulátou , podávaný na grilované zelenině 
nebo na zeleninovém salátku s vařenými bramborami 

199,-

500g Spaghetti carbonara s italskou pancetou , žloutky, muškátovým oříškem a strouhaným 
parmezánem 

145,-

150g Krůtí jatýrka na slanině s dušenou basmati rýží 145,-

Zeleninový salát s mozzarellou ,, bazalkovým pestem, bylinkovým dresinkem  145,-

150g Filet z tilapie nilské podávaný s bylinkovým dipem z čerstvého lososa a vařnými 
bramborami 

149,-

150g
Vepřový steak  na grilu podávané  na malém zeleninovém salátku s bylinkovým dresinkem 
a opékanými  bramborami 159,-

150g Kuřecí vykoštěné stehýnko na česneku podávané s dušeným zelím a bramborovými 
knedlíky 

145,-

Spaghetti s vepřovými nudličkami , gyros kořením , chilli papričkami , česnekem a 
strouhaným parmezánem 

145,-

150g Filírovaná vepřová panenka  na grilu podávaná na pepřové demi glace s grilovanou 
zeleninou  a opékanými bramborami 

165,-

Úterý Kuřecí  vývar s masem, zeleninou a nudlemi 39,-

Předkrmový malý zeleninový salátek s bylinkovým dresinkem 55,-

Menu Polévka +Kuřecí karbanátek podávaný s bramborovou kaší a malým okurkovým salátkem 169,-

200g Filet z tuňáka žlutoploutvého na grilu s citrusovou gremulátou  , podávaný na grilované 
zelenině nebo na zeleninovém salátku s vařenými bramborami 

199,-

Spaghetti s čersvým lososem tomatovou salsou s bazalkou a čerstvými rajčaty , strouhaný 
parmezán 

159,-

150g Kuřecí karbanátek podávaný s bramborovou kaší a malým okurkovým salátkem 145,-

150g
Satimbocca s kuřecího a telecího masa s parmskou sušenou šunkou a šalvějí podávaná na 
grilované zelenině s opékanými bramborami 165,-

Tortila plněná vepřovým  masem, zeleninovým salátkem,bylinkovým dipem ze zakysané 
smetany 

145,-

150g Vepřová vykoštěná kotleta na pepřové omáčce s dušenou basmati rýží 145,-

Spagheti all arabiata s čerstvými rajčaty, chilli papričkami , italskou pancetou a 
strouhaným parmezánem 

145,-

150g Vepřový steak  na grilu podávané  na malém zeleninovém salátku s bylinkovým dresinkem 
a opékanými bramborami 

165,-

Zeleninový salát s mozzarellou ,, bazalkovým pestem, bylinkovým dresinkem  145,-

                            PLAŤTE APLIKACÍ QERKO BEZ ČEKÁNÍ A UŽÍVEJTE BONUSY

                                                            www.mediterrano.cz


