
 

27.03.–31.03.2023                                                                                                               POLÉVKA & HLAVNÍ CHOD 
                                                                                                                                                                      A–D 215,- | E 245,- 

 

PONDĚLÍ 
 

Kuřecí vývar s masem, zeleninou a vejcem (3,7,9) GF 
 

A) Hovězí pečeně dušená, rajská omáčka, houskový knedlík (1,3,7) 
B) Smažená kuřecí prsa, sezamová bulka, majonéza, ledový salát, rajčata, čedar omáčka, smažené bramborové 

hranolky (1,3,7) 
C) Vepřová panenka pečená na grilu, mačkané brambory, růžičková kapusta pečená na slanině (12) GF 

D) Sýr tofu pečený na grilu, bramborový salát s jablky, salátové listy, avokádová pěna, granátové jablko (6) V, VG, GF 
E) Pečený filet z mořského vlka, tarhoňa, pečená zelenina (1,4,7,10) 

 

ÚTERÝ 
 

Hovězí vývar s masem, vaječnou sedlinou a zeleninou (1,3,7,9) GF 
 

A) Uzená vepřová plec, bramborová kaše, sterilovaná okurka (1,7,11) 
B) Pečený kuřecí steak na grilu, bramborové gnocchi s rajčaty, bazalka, sýr Grana Padano (1,3,7) 

C) Hovězí ball tip steak pečený na grilu, pečené bramborové plátky, zelenina brunoise (12) GF 
D) Pečený hermelín, barevné salátové listy s rajčaty a černými olivami, bylinkový dresink GF, VG 
E) Pečený steak z norského lososa, sepiové taglioliny, zelenina, teriyaki omáčka (4,6,11,12) GF 

 

STŘEDA 
 

Fazolová polévka (9,11)  
 

A) Pečená vepřová žebra s BBQ omáčkou, pečené americké brambory (12) GF 
B) Pečená treska tmavá, grilovaná polenta, pečená zelenina (4) GF 

C) Kuřecí prsa pečená na špízu s koriandrem a zázvorem, jasmínová rýže, sladko pálivá omáčka (11) GF 
D) Pečené portobello, sýr Violife, čerstvé salátové listy se zeleninou, hořčicový majonézový dresink (10) GF, VG, V 

E) Hovězí flank steak pečený na grilu, smažené bramborové hranolky, demi glace s marinovaným zázvorem GF 
 

ČTVRTEK 
 

Rajčatová polévka (7) GF 
 

A) Vepřová panenka sous-vide omáčka ze švestek, glazovaná zelenina, žemlové noky (1,3,7,12) 
B) Steak z hovězího ořechu pečený na grilu, pepřová omáčka, pečené brambory s uzenou slaninou (12) GF 

C) Smažená kuřecí prsa v křehkém těstíčku, čerstvá zelenina, barevné listy salátů, majonézový dresink (1,3,7) 
D) Vaječná omeleta s listovým špenátem, čerstvé salátové listy se zeleninou (3) GF, VG  

E) Grilovaný steak z tuňáka žlutoploutvého, pečená středomořská zelenina (4,9) GF 
 

PÁTEK 
 

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a zeleninou (1,3,7,9) 
 

A) Kuličky z mletého masa, bramborová kaše, teplé brusinky (1,3,7,12) 
B) Kuřecí prsa pečená na grilu, Caesar salát, bezlepkové krutony, sýr Grana Padano (3,4,6,9,10,11) GF 

C) Smažený vepřový řízek, vařené brambory, okurkový salát (1,3,7,10) 
D) Bezlepkové těstoviny s bazalkou, restovanou cuketou a pečenými rajčaty, sýr Grana Padano (3,7) GF, VG 

E) Telecí hanger steak sous-vide pečený na grilu, karotkové pyré, pečená zelenina GF 
 
 

 

                                              DEZERTNÍ BUFET ZAHRNUT V CENĚ MENU 
 

                                                                        Přidejte si nás na FACEBOOK a INSTAGRAM 

@botaniquebistrobar 


