MENZA Restaurant JAROV
Jídelní lístek od 24. 7. – 28. 7. 2017
Dotazy a připomínky adresujte na info@farao-gastro.cz
Pondělí:

polévka:
menu 1:

Hovězí polévka s kapáním (alergeny:1,3)
Špagety pomodoro s mozzarellou

menu 2:

Těstovinový salát s kuřecím masem, americký dresink
(rajče, okurka, paprika, ledový salát, kuř. prsa, směs koření (1,3,7)
Kuřecí steak se švestkami, hranolky

(loupaná rajčata, mozzarella, šunka, směs koření, alergen:)

výběrové menu:
Úterý:

(kuřecí prsa, směs koření, alergen:7)
Dršťková (alergen:1)

polévka:
menu 1:

Květákové placičky, opečený brambor, tatarka
(květák, vejce, strouhanka, mouka, směs koření, alergeny:1,3,7)

Zeleninový salát s kuřecím masem, kukuřicí, medovo/hořčičný dresink

menu 2:

(rajče, okurka, paprika, ledový salát, směs koření, alergen:7)

výběrové menu:
Středa:

Pečená kachna, červené zelí, bramborový knedlík
(kachna, zelí, mouka, směs koření, alergeny:1,3)
Zeleninový krém (alergeny: 1,7)

polévka:
menu 1:

Smažená krkovice, bramborová kaše
(vepřová krkovice, vejce, mouka, strouhanka, alergen:1,3,7,9)

Těstovinový salát se slaninou a nivou

menu 2:

(rajče, okurka, paprika, ledový salát, alergen:1,3)

výběrové menu:
Čtvrtek:

Krůtí steak se zeleninkou, šťouchané brambory
(krůtí prsa, směs zeleniny, směs koření, alergen:1)
Bramboračka (alergeny:1,7,9)

polévka:
menu 1:

Rajská hovězí pečeně, houskový knedlík
(hov. zadní, protlak, mouka, směs koření, alergeny: 1,3,7,9)

Zeleninový salát se šunkou a mozzarellou

menu 2:

(rajče, okurka, paprika, ledový salát, šunka, mozzarella, směs koření)

výběrové menu:
Pátek:

polévka:
menu 1:

Losos na bylinkách, brambor
(losos, směs koření, alergen: 1,4)
Brokolicová (alergeny:1,7)

Vepřový guláš flamendr, houskový knedlík
(vepř. plec, protlak, mouka, směs koření, alergeny:1,3)

menu 2:

Těstovinový salát se šunkou sýrem francouzský dresink
(okurka, ledový salát, vřetena, paprika, rajče, alergeny:1,3,7)

výběrové menu:

Kuřecí špíz, šťouchané brambory
(kuřecí prsa, směs zeleniny, slanina, alergen:7)

Gramáž masa v syrovém stavu:120g, gramáž přílohy:200g
Gramáž masa v syrovém stavu u výběrového menu je 150gr.
Čísla v závorce označují čísla na seznamu alergenu.
Informace o alergenech u výdejního místa.

Otevírací doba:

Po – Pá:

11,00-14:30hodin

MENZA Restaurant JAROV
Jeseniova 208, Praha 3, Telefon: 224092168
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

http://www.farao-gastro.cz
FARAO GASTRO, s.r.o., Evropská 693/16, 160 00, zapsaná MS v Praze, odd.C, vl. 130132,

Platnost od 24/7 2017 do 28/7 2017

Zpracoval: Tomáš Bek - šéfkuchař

IČ: 28167872

Schválil: R. Tůša – jednatel
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