
Platnost 22.5.-26.5.2023           Zpracoval: Josef Fiala – kuchař              Schválil: R. Tůša – jednatel  

MENZA Restaurant  VOLHA  

Jídelní lístek 22.5.-26.5.2023  
Dotazy a připomínky adresujte na  info@farao-gastro.cz 

Otevírací doba: Pondělí – Čtvrtek:11:00-19:00  Pátek: 11:00-14:30   
                                      

Pondělí: Polévka:  Kuřecí vývar s vejcem a nudlemi (vejce, těstoviny, polévková zelenina) (1,3,7,9)   

    Menu  A7: Kuřecí prso s camembertem, hranolky              
         (kuřecí prsa, camembert, směs koření) (1,7)                   
    Menu  A7: Kuřecí prso s camembertem, zeleninový salát (1,7)  

    Menu  B5: Vepřové na česneku, bramborový knedlík, špenát          
         (vepřová kýta, špenátový protlak, česnek, směs koření) (1,3,7)               
    Menu  B4: Kuřecí maso po Italsku, rýže (kuřecí prsa, směs zeleniny, drcená rajčata, solamyl, směs koření)   

    Menu C1: Milánské Špagety sypané sýrem(těstoviny, šunka, krájená rajčata, směs koření) (1,3,7)  

    Večeře 6:  Kuřecí steak v medu, rýže/krokety (kuřecí prsa, med, směs koření) (1)  

  

Úterý: Polévka:   Hovězí vývar se zeleninou a bramborami a krupicí (1,9)       

Menu  A7: Vepřová panenka na medu a chilli, krokety            
     (vepřová panenka, med, chilli,, směs koření) (1)                 

Menu  A7: Vepřová panenka na medu a chilli, fazolové lusky se slaninou (1)    

 Menu  B5: Kuřecí maso na smetaně, houskový knedlík(kuřecí prsa, smetana, směs koření) (1,3,7), 

Menu  B4: Kuřecí sweet and sour s ananasem, rýže(kuřecí prsa, směs zeleniny, ananas, solamyl) (6,12) 

Menu  C1: Ovocné knedlíky sypané tvarohem  (1,3,7)               

 Večeře 6:  Smažený sýr, vařené brambory, tatarka (1,3,7) 

 

Středa: Polévka:  Zelná s uzeninou (zelí, uzenina, směs koření) (1)               

    Menu  A7: Kuřecí řízek, šťouchané brambory (kuřecí prsa, strouhanka, vejce) (1,3,7)       

    Menu  A7: Kuřecí řízek, zeleninový salát (1,3,7)    

    Menu  B5: Srbský guláš, houskový knedlík (vepřová kýta, rajčata, paprika, směs koření) (1,3,7)     

    Menu B4: Kuřecí rizoto sypané sýrem(kuřecí prsa, směs zeleniny, rýže, eidam, směs koření) (7)   

    Menu  C1: Zabijačkový prejt, vařené brambory, kysané zelí (1)          

    Večeře 6:  Tortilla s kuřecím masem a zeleninou (kuřecí prsa, ledový salát, rajčata, paprika, dresink) (1,3,7) 

 

Čtvrtek: Polévka:  Kuřecí vývar s kapáním (1,3,7,9)                  

    Menu  A7: Kuřecí steak zapečený s beraními rohy, hranolky(kuřecí prsa, sýr, paprika, směs koření) (1)

    Menu  A7: Kuřecí steak zapečený s beraními rohy, grilovaná zelenina (1)     

    Menu  B5: Svíčková hovězí pečeně, houskový knedlík             
         (hovězí kýta, směs zeleniny, směs koření, smetana) (1,3,7,9,10)              

    Menu  B4: Kuřecí kung-pao, rýže (kuřecí prsa, arašídy, pórek, sójová omáčka, solamyl, směs koření) (5,6)   

    Menu  C1: Smažený květák, vařené brambory (květák, vejce, strouhanka, směs koření) (1,3,7)    

    Večeře 6:  Kuřecím gyros, hranolky, tzatziki  (1,7)  

 

Pátek:  Polévka:  Žampionová (1)                        

    Menu  A7: Smažený hermelín se šunkou, šťouchané brambory (1,3,7)       

    Menu  A7: Smažený hermelín se šunkou, zeleninový salát (1,3,7)   

    Menu  B5: Klopsy v rajské omáčce, houskový knedlík  
         (mletá vepřová kýta, rajský protlak, směs zeleniny, směs koření) (1,3,7,9)   

    Menu  B4: Penne Con Pollo (těstoviny, kuřecí prsa, žampiony, česnek, smetana, mléko)(1,3,7)   

    Menu  C1: Zeleninová karbanátek, vařené brambory, dresink  
(směs zeleniny, česnek, cibule, vejce, strouhanka, směs koření) (1,3,7,19) 

 

      Gramáž masa v syrovém stavu:120g, gramáž přílohy:200g.       
Čísla v závorce označují čísla na seznamu alergenu.  Informace o alergenech u výdejního místa.   

MENZA/Restaurant Volha, K Verneráku 950, Praha 4, Phone: 776266031, 

www.menzavolha.cz 
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