
Platnost 15.5.-19.5.2023                                                                               Schválil: R. Tůša – jednatel 

MENZA   Restaurant  JAROV 

Jídelní lístek 15.5.-19.5.2023 
Otevírací doba: Pondělí – Pátek: 11:00-15:00 

Dotazy a připomínky adresujte na  info@farao-gastro.cz 
 

Pondělí: Polévka:  Hovězí polévka s kapáním (1,3,9)  

     Menu A5:  Kuřecí steak Hawai, hranolky/ rýže 
          (kuřecí prsa, ananas, eidam, směs koření) (1,7) 

                 Menu A6:  Kuřecí steak Hawai, grilovaná zelenina (1,7)  

     Menu B2:  Bratislavská vepřová kýta, houskový knedlík/rýže 
                        (vepřová kýta, okurka, hrášek, smetana, směs koření) (1,3,7) 

     Menu C1:  Kuřecí paličky v BBQ, bramborová kaše (1,3,6,7,9) 

 
 

 Úterý:     Polévka:  Bramboračka (1,7,9) 

     Menu A5: Krůtí steak s houbovým přelivem, krokety            
          (krůtí prsa, žampion, houby, smetana, směs koření) (1)   
     Menu A6: Krůtí steak s houbovým přelivem, fazolky se slaninou        
          (krůtí prsa, žampion, houby, smetana, směs koření) (1)   

Menu B2:  Rajská s kuřecím masem, houskový knedlík/kolínka  
      (kuřecí prsa, protlak, směs koření) (1,3,7,9) 

 Menu C1:  Šunkofleky, okurka  
      (těstoviny, šunka, cibule, hořčice, vejce, směs koření) (1,3,7,10) 

 

 Středa:    Polévka:  Drůbeží vývar s rýží a krupicí (1,9)  

     Menu A5:  Kuřecí závitek s mandlovou nádivkou, hranolky/rýže 
         (kuřecí prsa, bílé pečivo, mandle, směs koření) (1,3,7)  

     Menu A6:  Kuřecí závitek s mandlovou nádivkou, zeleninový salát 
         (kuřecí prsa, bílé pečivo, mandle, směs koření) (1,3,7)  

Menu B2:  Smažený sýr, vařené brambory (1,3,7)  

Menu C1:   Gnocchi s houbami a curry (bramborové noky, smetana, curry, pórek, žampióny) (1,3,7)  

 

 Čtvrtek: Polévka:     Dršťková (1)       

                 Menu  A5:  Kuřecí steak Caprese, vařené brambory/rýže 
   (kuřecí prsa, rajče, mozzarella, směs koření) (1,7)  

      Menu  A6:  Kuřecí steak Caprese, grilovaná zelenina 
   (kuřecí prsa, rajče, mozzarella, směs koření) (1,7)  

     Menu B2:  Pečené vepřové, houskový knedlík, kysané zelí  
          (vepřová kýta, kysané zelí, cibule, česnek) (1,3,7)  

     Menu C1:  Sýrový nákyp, bramborová kaše, okurka  
          (eidam, vejce, strouhanka, rajče, pórek, sůl, pepř) (1,3,7) 

 

Pátek:  Polévka:  Brokolicová (1,7)  

     Menu A5:  Kuřecí v sýrovém těstíčku, vařené brambory, chilli dresink  
          (kuřecí prsa, eidam, mouka, vejce) (1,3,7,9)   
     Menu A6:  Kuřecí v sýrovém těstíčku, zeleninový salát, chilli dresink  
          (kuřecí prsa, eidam, mouka, vejce) (1,3,7,9)   
     Menu B2:  Vepřový guláš flamendr, rýže/houskový knedlík 
          (vepřová kýta, protlak, cibule, chilli, směs koření) (1,3,7)  

Menu C1: Francouzské brambory (brambory, uzenina, cibule, vejce) (1,3,7)  

 
 

            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 JAROV, Jeseniova 208, Praha 3, Telefon: 602218859, 
www.menzajarov.cz  
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