GOLF MENU
10. 09.MENU
– 16. 09. 2018
MENU
PONDĚLÍ
Provensálská Bouillabaisse 4
č. 1 Zeleninový závin, sýrová omáčka 1,3,7,12
č. 2 Uzená krkovice, špenát, vařené brambory 3
č. 3 Filátko z tresky obecné s čerstvými bylinkami, krémové
vinné risotto 4,7,12
ÚTERÝ
Bramborová polévka s hráškem 1,9
č. 1 Marinovaný hermelín na grilu, listový salát s cherry rajčaty,
brusinkový dresink 7
č. 2 Pečené kuřecí paličky marinované v chilli a limetové šťávě,
dušená divoká rýže
č. 3 Steak z vepřové kotlety v pivní marinádě, mačkané
brambory s cibulkou
STŘEDA
Květákový krém, máslové krutony 7
č. 1 Bramborový guláš s houbami, pečivo 1
č. 2 Grilovaná kachní játra na slanině, bramborové lokše 1,7,9
č. 3 Krůtí prso marinované v kari a jogurtu, batátové pyré 7
ČTVRTEK
Selská polévka s kukuřicí 1
č. 1 Brynzové halušky se slaninou 1,3,7
č. 2 Segedínský guláš, houskové knedlíky 1,3
č. 3 Smažený kapr v makové strouhance, karotkové pyré 1,3,4
PÁTEK
Hovězí vývar s masem, zeleninou a nudlemi 1,3,9
č. 1 Hrachová kaše, sázené vejce, cibulka na sádle, okurka,
pečivo 1
č. 2 Sekaná pečeně, bramborová kaše s máslem rajčatový
salátek 1,3,7,10
č. 3 Hamburger s trhaným hovězím, buffalo omáčka, cheddar,
zelenina, batátové hranolky 1,3,7
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

