GOLF MENU
14. 05.MENU
– 20. 05. 2018
MENU
PONDĚLÍ
Frankfurtská polévka 1
č. 1 Kuřecí řízek v sezamové strouhance, vařené petrželové
brambory, okurkový salátek 1,3,7,10
č. 2 Zeleninové ragú se žampiony, bylinková Quinoa 7
č. 3 Pečené filátko z punkevního pstruha, bramborový gratin,
citronové máslo 4,7,12
ÚTERÝ
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, zelenina, nudle 1,3,9
č. 1 Pohankové rizoto se špenátem, sýr mozzarella 7,12
č. 2 Pečené kuřecí stehno s houbami, kořenovou zeleninou a
slaninou, dušená divoká rýže 7,9
č. 3 Grilovaný králičí hřbet, omáčka z portského vína, cibulovo bramborové rösti 7,12
STŘEDA
Krémová česnečka se sýrem, chlebové krutony 1,7
č. 1 Čočka na kyselo, grilovaná klobása, cibulka na sádle,
nakládaná okurka, pečivo 1,10
č. 2 Penne Bolognese, parmazán 1,3,7,9,12
č. 3 Chřestový quiche, trhané listové saláty s rajčaty a
ředkvičkami, bylinkovo - jogurtový dressing 1,3,7
ČTVRTEK
Uzená polévka s masem a kroupami 1,9
č. 1 Smažené žampiony, hranolky, tatarská omáčka 1,3,7,10,12
č. 2 Sekaná pečeně s vejcem, bramborová kaše s máslem, rajčatový
salátek 3,7,10
č. 3 Pečené bažantí stehno, šípková omáčka, karlovarské knedlíky
1,3,7,9,12
PÁTEK
Cibulová krémová polévka 12
č. 1 Spaghetti s bazalkovým pestem a česnekem, parmazán
1,3,7,12
č. 2 Moravský vrabec, dušený špenát, bramborové špalíčky 1,3,7
č. 3 Krůtí prso marinované v jogurtu a curry, grilovaná jarní
zelenina 7
TEMATICKÉ MENU
30. 06. – 02. 09. 2018 Steaky & Saláty
05. 11. – 11. 11. 2018 Svatomartinská husa a husí speciality
30. 11. – 23. 12. 2018 Adventní víkendy na Kaskádě
Cena kompletního menu: 1. - 110,- Kč / 2. - 135,- Kč / 2. – 155,-

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

