MENZA Restaurant VOLHA Jídelní lístek 29.11-3.12.2021
Pondělí:

Polévka: Slepičí vývar s vejcem a nudlemi (směs zeleniny, těstoviny, vejce, směs koření) (1,3,9)
Menu A1: Panenka v medu a chilli, hranolky (vepřová panenka, med, chilli směs koření) (1)
Menu B1: Pečená vepřová kýta, houskový knedlík, kysané zelí
(vepřová kýta, směs koření) (1,3,7)

Menu B2: Pekingské kuřecí maso, rýže
(kuřecí prsa, hlávkové zelí, červená paprika, pórek, česnek, sójová omáčka, solamyl) (6)

Menu B3:
Menu C1:
Večeře:
Polévka:
Menu A1:
Menu B1:

Úterý:

Zeleninový salát s kuřecím masem(kuřecí prsa, směs salátu, rajče, paprika, okurka)
Penne Carbonara (vejce, slanina, smetana, mléko, sůl, pepř) (1,3,7)
Kuřecí prso na barevném pepři, hranolky (kuřecí prsa, směs pepře) (1)
Kulajda (vejce, brambory, smetana, mléko, ocet, kopr, směs koření) (1,3,7)
Krůtí steak s grilovanou zeleninou, krokety (krůtí prsa, cibule, cuketa, paprika, směs koření) (1)
Koprová omáčka s hovězím masem, houskový knedlík
(hovězí kýta, smetana, mléko, kopr, směs koření) (1,3,7)

Menu B2:
Menu B3:
Menu C1:
Večeře:
Polévka:
Menu A1:

Středa:

Kuřecí Sweet and sour, rýže (kuřecí prsa, cibule, paprika, ananas, solamyl, směs koření) (6)
Těstovinový salát s kuřecím masem(těstoviny, ledový salát, rajče, okurka, paprika, kuřecí prsa) (1,3)
Smažená brokolice, vařené brambory (1,3,7)
Kuřecí kousky v šalotkové omáčce, hranolky (kuřecí prsa, šalotka, mléko) (1,7)
Hovězí vývar s kapáním (směs zeleniny, vejce, krupice ) (1,3,9)
Zapečený kuřecí steak s broskví, opečené brambory
(kuřecí prsa, broskev, eidam, směs koření) (1,7)

Menu B1: Vepřová kýta na víně, houskový knedlík
(vepřová kýta, cibule, kořen. zelenina, rajčatový protlak, červené víno, směs koření) (1,3,7,9,12)

Čtvrtek:

Menu B2:
Menu B3:
Menu C1:
Večeře:

Kuřecí ražniči, vařené brambory/rýže(kuřecí prsa, paprika, cibule, slanina, směs koření) (1,3,7)
Zeleninový salát se sýrovými nugetami (ledový salát, okurka, paprika, rajče, eidam) (1,3,7)
Pikantní játra, rýže (játra, cibule, kapie, chilli, protlak, směs koření) (1)
Kuřecí řízek, bramborová kaše (1,3,7,9)

Polévka:

Vegetariánský boršč
(červená řepa, zelí, brambory, mrkev, česnek, rajčata, cukr, citrónová šťáva, rajčatový protlak, směs koření) (1,9,12)

Menu A1: ¼ Pečeného kuřete, šťouchané brambory
Menu B1: Vepřová kýta, bramborový knedlík, špenát
(vepřová kýta, špenátový protlak, česnek, směs koření) (1,3,7)

Menu B3:
Menu B3:
Menu C1:
Večeře:
Pátek:

Gnocchi po Milánsku se sýrem bramborové noky, šunka, žampióny, rajčatový protlak, eidam, směs koření) (1,3,7)
Těstovinový salát s kuřecím masem (kuřecí prsa, těstoviny, rajče, okurka, paprika, ledový salát) (1,3)
Bretaňské fazole, 2ks vařené vejce (fazole, cibule, rajčatový protlak, rajče, chilli, česnek) (1,3)
Kuřecí kung-pao, rýže (kuřecí prsa, arašídy, sójová omáčka, pórek) (5,6)

Polévka: Hrášková (hrášek, smetana, mléko, směs koření) (1,7)
Menu A1: Vepřový řízek, šťouchané brambory (vepřová pečeně, mouka, vejce) (1,3,7)
Menu B1: Hovězí maso, svíčková omáčka, houskový knedlík
(hovězí kýta, smetana, cibule, kořenová zelenina, směs koření) (1,3,7,9,10)

Menu B2: Kuřecí rizoto sypané sýrem (kuřecí prsa, rýže, směs zeleniny, eidam) (7)
Menu B3: Caesar salát s kuřecím masem (římský salát, kuřecí prsa, ančovičky) (3,4,10)
Menu C1: Karbanátek, vařené brambory, okurka
(mletá vepřová kýta, česnek, mouka, vejce, směs koření) (1,3,7)

Gramáž masa v syrovém stavu:120g, gramáž přílohy:200g, Gramáž masa v syrovém stavu u menu A je 150gr.
Čísla v závorce označují čísla na seznamu alergenu, Informace o alergenech u výdejního místa
MENZA Restaurant VOLHA, K Verneráku 950, Praha 4, Telefon: 220447242-3, http://www.farao-gastro.cz
Firma FARAO GASTRO, s.r.o. je členem Asociace hotelů a restaurací ČR.
Od června 2008 jsme držiteli certifikátu ISO 22000 - systém managementu bezpečnosti potravin a certifikovaného systému HACCP

FARAO-GASTRO, s.r.o., Evropská 693/16, 160 00, zapsaná MS v Praze, odd.C, vl. 130132, IČ: 28167872

Platnost 29.11.-3.12.2021

Zpracoval: Josef Fiala – kuchař

Schválil: R. Tůša – jednatel

