
 

06.02.–10.02.2023                                                                                                                 POLÉVKA & HLAVNÍ CHOD 
                                                                                              A–D 215,- | E 245,- 

 

PONDĚLÍ 
 

Zeleninový krém (1,7,9) 
 

A) Vepřová krkovice 250g sous-vide, pečené americké brambory, zelný salát, BBQ omáčka (6,7) GF 
B) Kuřecí steak pečený na grilu, bramborová kaše, fritovaná cibule (7) GF 

C) Pečený filet sumečka afrického, zeleninové hranolky, bramborové noky (1,3,4,7) 
D) Vegetariánský burger, pečený sýr tofu, marinovaná okurka, rajčata, variace salátových listů, majonéza,  

máslová bulka, smažené bramborové hranolky (1,12) VG, V 
E) Hovězí rump steak pečený na grilu, cizrnový humus, pečená zelenina (12) GF 

 

ÚTERÝ 
 

Kuřecí vývar s masem, zeleninou a těstovinami (1,6,9) 
 

A) Hovězí Stroganov, jasmínová rýže (1,7,12) 
B) Vepřová panenka sous-vide, pečené brambory, zelené kapustičky s pečenou slaninou (9) GF 

C) Smažený telecí vídeňský řízek, vařené brambory, nakládaná okurka (1,3,7) 
D) Pečené zeleninové hranolky, jasmínová rýže, kokosová omáčka s červeným kari GF, VG, V 

E) Pečený filet z mořského vlka, pečená zelenina, tarhoňa (4,7) GF 

 

STŘEDA 
 

Cibulová polévka s vejcem a sýrem (3,7,9) GF 
 

A) Pečené trhané kachní maso, dušené červené zelí, pečené bramborové placky (1,3,7) 
B) Grilovaný hovězí burger v Tiger bulce, slanina, sýr čedar, ledový salát, marinovaná rajčata,  

smažené bramborové hranolky, limetková majonéza (1,3,7) 
C) Kuřecí prsa sous-vide, pšeničné nudle, sladko-pálivá omáčka, pórek, bambus, paprika (1,3,7) 

D) Rýžové penne s listovým špenátem a rostlinou smetanou GF, VG, V 
E) Hovězí flank steak pečený na grilu, pečené americké brambory, omáčka se zeleným pepřem GF 

 

ČTVRTEK 
 

Čočkový krém s krutony (1,7,9) 
 

A) Hovězí guláš s krušovickým pivem, žemlové knedlíky s uzeninou (1,3,7) 
B) Vepřová panenka sous-vide, kukuřičná polenta, pesto ze sušených rajčat (7) GF 

C) Smažený kuřecí prsa v těstíčku, coleslaw salát, pečené americké brambory, BBQ majonéza (1,3,7) 
D) Portobello zapečené sýrem Violife v sezamové housce, rajčata, veganská majonéza,  

salátové listy, salát z čerstvé zeleniny (1,3,7) VG, V 
E) Pečený steak z tuňáka žlutoploutvého, restovaná středomořská zelenina (4,9) GF 

 

PÁTEK 
 

Hovězí vývar s masem s fritátovými nudlemi a zeleninou (1,3,9) 
 

A) Holandský přírodní mletý řízek, bramborová kaše, nakládaná okurka (1,3,7) 
B) Vepřová panenka s tymiánem sous-vide, basmati rýže, pečená zelenina (9) GF 

C) kukuřičná tortilla plněná kuřecími prsy pečenými na grilu, ledovým salátem a rajčaty  
s pečenými bramborami (1,3,7) 

D) Sójové maso sweet and sour, jasmínová rýže (6,12) GF, VG, V 
E) Hovězí rump steak pečený na grilu, smažené bramborové krokety, rajčatovo-majonézová omáčka (1,3,7) 

 

DEZERTNÍ BUFET ZAHRNUT V CENĚ MENU 

 
Přidejte si nás na FACEBOOK a INSTAGRAM 

@botaniquebistrobar 


