GOLF MENU
11. 06.MENU
– 17. 06. 2018
MENU
PONDĚLÍ
Chřestová polévka, sýrové krutony 1,3,7
č. 1 Spaghetti pomodoro s šalotkou, mozzarela 1,3,7
č. 2 Pečená kuřecí křídla, česnekový dip, nakládaná zelenina,
pečivo 1,7,9
č. 3 Králičí hřbet s dijonskou omáčkou, restované bramborové
gnocchi 1,3,7,10
ÚTERÝ
Bramborový krém, opečená slanina 7
č. 1 Caesar salát, bylinkové krutony, parmazán 1,3,4,7
č. 2 Kroupové rizoto s houbami, špenátem a česnekem, modrý
sýr 1,7,12
č. 3 Steak ze žlutoploutvého tuňáka, restovaná cuketa s rajčaty
4,7
STŘEDA
Česneková polévka s chlebovými krutony 1,3,9
č. 1 Tortilla de patata (vaječná omeleta s bramborami),
rajčatový salátek 3
č. 2 Kuřecí stehno na smetaně, karlovarské knedlíky 1,3,7,9
č. 3 Medailonky z vepřové panenky na grilu, pepřová omáčka,
bramborové hranolky 7,10
ČTVRTEK
Krupicová polévka s vejcem 1,3,9
č. 1 Uzená krkovička, křenová omáčka, vařené brambory 1,7
č. 2 Kuřecí řízek, bavorský bramborový salát 1,3,10
č. 3 Pošírovaná treska, citrónové máslo, zeleninový Cous - Cous
1,4,7
PÁTEK
Zelná polévka s klobásou 1
č. 1 Cuketové krokety plněné modrým sýrem, trhané listové
saláty s cherry rajčaty, česnekový dressing 1,3,7
č. 2 Grilované kuřecí paličky v BBQ marinádě, šťouchané
brambory s cibulkou
č. 3 Španělský ptáček, dušená rýže 1,3,10
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

