GOLF MENU
11. 09.MENU
– 17. 09. 2017
MENU
PONDĚLÍ
Vývar z vepřového kolínka s masem, zeleninou a nudlemi 9
č. 1 Spaghetti al pomodoro s mozzarellou a bazalkou 1,3,7
č. 2 Pečené kuřecí stehno na paprice, houskové knedlíky 7,9
č. 3 Filátka z punkevního pstruha s citronovým máslem, míchané listové
saláty s cherry rajčaty a balsamicem 4,12
ÚTERÝ
Selská polévka s kukuřicí 1,9
č. 1 Zapečená cuketa a lilek s masovým ragů, zeleninový salát
č. 2 Kuřecí steak plněný modrým sýrem, špenátem a černými olivami,
krémové vinné rissotto 1,3,7,12
č. 3 Kachní prsa na grilu, krémová polenta s pečenými paprikami
STŘEDA
Brokolicová polévka se slaninou 7
č. 1 Bavorské vdolky s povidly a domácí šlehačkou 1,3,7
č. 2 Medailonky z vepřového karé, vinná omáčka, grilovaná zelenina 12
č. 3 Pečené králičí stehno na smetaně, karlovarské knedlíky 1,3,7,9
ČTVRTEK
Česneková krémová polévka s krutony 1,3,7
č. 1 Listový závin s grilovanou zeleninou a balkánským sýrem, salát
s pečenými cherry rajčaty 1,3,7
č. 2 Bramborové gnocchi s kuřecím masem a špenátem, sypané modrým
sýrem 1,3,7
č. 3 Losový burger s kaparovo limetkovou omáčkou, rucolou a rajčetem,
bramborové hranolky, majonéza 1,3,4,7
PÁTEK
Gulášová polévka s masem 9
č. 1 Smaženy sýr, vařené brambory, tatarská omáčka 1,3,7
č. 2 Vepřova krkovička v BBQ marinádě, šťouchané brambory s cibulkou
č. 3 Hovězí Stroganoff, jasmínová rýže 7
VÍKEND
Víkendová nabídka
TEMATICKÉ MENU
04. 09. – 17. 09. 2017
09. 10. – 15. 10. 2017
06. 11. – 12. 11 2017
01. 12. – 22. 12. 2017

Variace řízků na Kaskádě
Zvěřinový týden na Kaskádě
Svatomartinská husa a husí speciality
Adventní víkendy na Kaskádě

Cena kompletního menu: 1. - 110,- Kč / 2. - 135,- Kč / 3. – 155,- Kč

Polévka samostatně 45,- Kč (Cena menu bez polévky se nemění).
Provozní doba kuchyně: 7.00 – 22.00 hodin
Dobrou chuť a pěknou hru!
Golf menu Vám nabízíme v pracovních dnech od 11.00 do 15.00 hod.
nebo do vyprodání zásob. Možnost změny uvedené nabídky vyhrazena.
Na přání Vám připravíme MENU S SEBOU.
Nabídka dalších pokrmů dle gastro-kalendáře, sezony a akcí.
Rezervace na telefonním čísle: +420 541 511 719

