GOLF MENU
09. 07.MENU
– 15. 07. 2018
MENU
PONDĚLÍ
Hovězí vývar s masem, zeleninou a nudlemi 1,3,9
č. 1 Holandský řízek, bramborová kaše s máslem 1,3,7
č. 2 Těstovinový salát s parmskou šunkou, sušená rajčata,
čerstvá bazalka, dressing pomodoro 1,7
č. 3 Zapečené rybí ragú 3,4,7,9
ÚTERÝ
Staročeská bramboračka s majoránkou a česnekem 1,9
č. 1 Kynuté knedlíky plněné meruňkami, strouhaný tvaroh se
skořicí 1,3,7
č. 2 Kuřecí stripsy v kukuřičných lupíncích v pšeničné tortille
s ledovým salátem, česnekový dressing ze zakysané smetany,
čerstvá zelenina 1,3,7
č. 3 Telecí sekaná pečeně plněná vejcem, mačkané brambory se
špekem 1,3,10
STŘEDA
Frankfurtská polévka 1,9
č. 1 Bramborové placky s povidly a mákem, přepuštěné máslo
1,3,7,8
č. 2 Míchaný zeleninový salát s polníčkem, pečenou paprikou a
mozzarellou, jogurtový dressing 7
č. 3 Vepřové medailonky, žampionové ragú, restované
brambory s cibulkou 1
ČTVRTEK
Zeleninová krémová polévka, máslové krutony 1,7,9
č. 1 Obědový řecký salát s feta sýrem a olivami 7
č. 2 Kapří hranolky, mladé brambory s máslem a pažitkou,
křenový dip s jogurtem 4,7,9,12
č. 3 Pečené krůtí se slaninou a čerstvými bylinkami,
gratinované brambory 1,3,7
PÁTEK
Tomatová polévka, bazalkový olej 1,3,9
č. 1 Kuřecí kostky dušené s mrkví a hráškem, vařené petrželové
brambory 7
č. 2 Vegetariánské curry s červenými fazolemi, divoká rýže 1
č. 3 Znojemská hovězí pečeně, houskové knedlíky 1,3
TEMATICKÉ MENU
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

