
 

21.11.–25.11.2022                                                                                                                 POLÉVKA & HLAVNÍ CHOD 
                                                                                                 A–D 215,- | E 245,- 

 

PONDĚLÍ 
 

Fazolová polévka s párkem (1,3,7,9) 
 

A) Boloňské lasagne (1,3,7) 
B) Smažená kuřecí prsa v Tiger bulce, majonéza, ledový salát, rajčata, čedarová omáčka, 

smažené bramborové hranolky, hořčicovo-medový dresink (1,3,7) 
C) Grilovaný steak z hovězího ball tipu, kukuřičná polenta, pečená zelenina, 

omáčka z marinovaného zázvoru (12) GF 
D) Sýr tofu, sladko-pálivá omáčka, čerstvé salátové listy, koriandr, marinovaná žlutá ředkev, granátové jablko, 

bezlepkový toast (6,12) GF, VG 
E) Pečený filet z mořského vlka, tarhoňa, bazalka, pečené zelenina (1,4,7) 

 

ÚTERÝ 
 

Hovězí vývar s mase, bezlepkové těstoviny, zelenina (3,9) GF 
 

A) Pečené trhané kachní stehno, červené dušené zelí, pečené bramborové placky (1,3,7) 
 B) Grilovaný kuřecí steak s bramborovými noky, smetana, rajčata, brokolice a sýr Grana Padano (1,3,7)  

C) Vepřová panenka pečená na grilu, mačkané brambory, bruselské kapustičky GF    
D) Černá čočka beluga s pečenou zeleninou a marinovaným zázvorem GF, VG, V  

E) Pečený steak z lososa norského, rýžové penne, zelenina, teriyaki omáčka (4,6,11,12) GF   

 

STŘEDA 
 

Boršč (7,9) GF 
 

A) Hovězí líčka sous–vide, omáčka z červeného vína, bramborová kaše (7,12) GF 
B) Pečený filet sumečka afrického, pečené zeleninové hranolky (4) GF 
C) Smažený telecí řízek, mačkané brambory, nakládaná okurka (1,3,7) 

D) Gratinované brambory, sýr Violife, variace listů salátů s čerstvou zeleninou (3) GF, VG 
E) Hovězí rump steak pečený na grilu, pečené bramborové plátky, omáčka ze zeleného pepře GF 

 

ČTVRTEK 
 

Restaurace je z důvodů privátních akcí uzavřena. 
Dekujeme vám za pochopení a omlouváme se za vzniklé problémy. 

 

PÁTEK 
 

Kulajda (1,3,7,12) 
 

A) Pečené kuřecí trhané stehýnko, bylinky, bramborová kaše s kroupami, fritovaná cibule (3,7) GF 
B) Grilovaný hovězí burger, BBQ omáčka, máslová bulka, čedar sýr, majonéza, variace barevných salátů, marinovaná 

rajčata, smažené bramborové hranolky, jogurt-bylinková omáčka (1,3,7)  
C) Smažený vepřový řízek, tradiční bramborový salát (1,3,7) 

D) Cizrnový humus, tymián, variace listů salátů, ředkvičky, avokádo, rajčata GF, VG, V 
E) pečený steak z tuňáka žlutoploutvého, pečená středomořská zelenina (4,9) GF 

 

DEZERTNÍ BUFET ZAHRNUT V CENĚ MENU 

 
Přidejte si nás na FACEBOOK a INSTAGRAM 

@botaniquebistrobar 


