
 

23.05. – 27.05.2022                                                                                                             POLÉVKA & HLAVNÍ CHOD 
                                                                                                 A–D 195,- | E 230,- 

PONDĚLÍ 
 

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

A) Lasagne alla Bolognese (1,3,7) 
B) Smažená kuřecí prsa s omáčkou z třtinového cukru a Tullamore Dew whiskey, čerstvý zeleninový salát (1,3)   

C) Grilovaný steak z hovězího ořechu, pečené bramborové plátky, omáčka z marinovaného zázvoru GF 
D) Bezlepkové penne se smetanou, žampiony, rukolou a sýrem Grana Padano (7) GF, VG 

E) Pečený filet z tuňáka žlutoploutvého, pečená zelenina, černá čočka, avokádová pěna (3,4,7) GF 

 

ÚTERÝ 
 

Indická polévka s červenou čočkou a zeleninou (9) GF 
 

A) Pečené kachní stehno, bramborové knedlíky, červené zelí (1,3,7) 
 B) Kuřecí steak pečený na grilu, bramborové gnocchi s rajčaty, bazalkou a sýrem Grana Padano (1,3,7)  

C) Grilovaný hovězí burger v žemli s citronovou majonézou, sýrem čedar, okurkou,  
rajčetem a mixem čerstvých salátů, pečené americké brambory (1,3,7,10) 

D) Smažený sýr hermelín, majonéza s bylinkami, mix čerstvé zeleniny, černé olivy (1,3,7) VG 
E) Grilovaný hovězí rib eye steak, smažené bramborové krokety, wasabi majonéza (3,7) GF 

 

STŘEDA 
 

Kukuřičný krém (3,7) GF 
 

A) Kuřecí nudličky se sladko-pálivou omáčkou a zeleninou, jasmínová rýže (1,6,12) 
B) Vepřová panenka sous vide, pečené brambory, grilované fazolky se slaninou GF 

C) Smažená treska v bylinkovém těstíčku, smažené bramborové hranolky, rajčatovo-majonézový dresink (1,3,7) 
D) Vaječná omeleta s rajčaty, variace čerstvých salátových listů s avokádem a olivami (3) GF   

E) Argentinský hovězí rump steak pečený na grilu, pečené bramborové plátky, omáčka ze zeleného pepře (1,3,7) 

 

ČTVRTEK 
 

Hovězí vývar s masem, zeleninou a nudlemi (3,7) GF 
 

A) Pečené kuličky z mletého masa, bramborová kaše, horké brusinky (1,3,7)  
B) Kuřecí prsa pečená na grilu, těstoviny, sýrová omáčka, rukola (1,3,7)   

C) Quesadilla plněná trhaným vepřovým masem, sýrem, rajčaty, cibulí a kukuřicí,  
smažené bramborové hranolky, zakysaná smetana (1,3,7) 

D) Portobello zapečené sýrem, variace čerstvých salátových listů, ředkvičky, avokádo, pečené bezlepkové toasty, 
pošírované vejce, dresink z hrubozrnné hořčice (3,7,10) GF 

E) Grilovaný steak z hovězího ball tipu, karotkové pyré, pečená zelenina (7) GF 

 

PÁTEK 
 

Rajčatová polévka s bazalkou (GF) 
 

A) Smažený mletý řízek, bramborová kaše, nakládaná zelenina (1,3,7) 
B) Caesar salát s grilovaným steakem z kuřecích prsou, krutony z bílého chleba  

a hoblinami sýru Grana Padano (1,3,4,7,10,11,12)   
C) Vepřová panenka pečená na grilu, pečené trhané brambory, rajčatovo-majonézový dresink (3,7) GF   

D) Sýr Halloumi pečený na grilu, cizrnový humus, variace čerstvé zeleniny GF, VG 
E) Pečený filet z mořského vlka s pečenou zeleninou a bramborovými noky (3,4) GF   

 

DOMÁCÍ LEDOVÝ ČAJ NEBO LIMONÁDA & DEZERTNÍ BUFET 
ZAHRNUT V CENĚ MENU 

 
Přidejte si nás na FACEBOOK a INSTAGRAM 

@botaniquebistrobar 


