GOLF MENU
06. 08.MENU
– 12. 08. 2018
MENU
PONDĚLÍ
Cizrnová polévka s uzeným masem 9
č. 1 Smažené žampiony, vařené pažitkové brambory, tatarská
omáčka 1,3,7
č. 2 Míchaný listový salát s cherry rajčaty, pečená mozzarella
balená v parmské šunce, medové vinaigrette 7
č. 3 Medailonky z vepřové panenky, omáčka z modrého sýra,
gratinované brambory 7,12
ÚTERÝ
Moravské kyselo se smetanou 7
č. 1 Kuřecí gyros, tzatziki, opečená bageta 1,7
č. 2 Zapečené filátko z tresky tmavé s rajčaty a šalotkou,
šťouchané batáty 3,4,7
č. 3 Telecí řízečky, bavorský bramborový salát 1,3,7,10
STŘEDA
Kmínová polévka 3
č. 1 Křenová omáčka, vařené vejce, houskové knedlíky 1,3,7
č. 2 Smažené vepřové karbanátky se slaninou, bramborová
kaše, rajčatový salátek 1,3,7
č. 3 Restované nudličky z hovězí svíčkové se zeleninou a
houbami, smažené dýňové hranolky
ČTVRTEK
Staročeská bramborová polévka s houbami 1,9
č. 1 Bramborák plněný zeleninovou směsí a sýrem 1,3,7,9
č. 2 Míchaný zeleninový salát s tuňákem, kapary, olivy, cherry
rajčata, jogurtový dressing s limetou 3,7
č. 3 Krůtí medailonky na grilu, sýrová omáčka, pečené
brambory s cibulkou a majoránkou 7
PÁTEK
Vývar z vepřového kolínka s masem, nudlemi a zeleninou 1,3,7
č. 1 Farfalle s bazalkovým pestem, česnek, trhaná mozzarella
1,3,7
č. 2 Vepřový plátek gratinovaný modrým sýrem, smažené
bramborové lupínky 7
č. 3 Krémové vinné rizoto s uzeným lososem, listový špenát,
parmazán 4,7
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

