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MENZA  Restaurant  VOLHA  

Jídelní lístek 15.5.-19.5.2023 
Dotazy a připomínky adresujte na  info@farao-gastro.cz 

 

Pondělí: Polévka:  Silný hovězí vývar s játrovými knedlíčky (směs zeleniny, směs koření, játra) (1,3,9)  

    Menu A1: Kuřecí prso s barbecue omáčkou, hranolky (kuřecí prsa, BBQ, směs koření) (1,6)  

    Menu B1: Kuřecí Paella (kuřecí paličky, rýže, cibule, paprika, krájená rajčata, hrášek, česnek, citrónová šťáva)  

    Menu B2: Smažená mozzarella, vařené brambory (1,3,7)  

    Menu B3: Těstovinový salát s kuřecími kousky (těstoviny, kuřecí prsa, ledový salát, rajče, okurka, paprika) (1,3) 

    Menu C1: Špagety Bolognese (mleté vepřové maso, rajský protlak, směs koření) (1,3)  

    Večeře  : Tortilla s kuřecím masem a zeleninou (kuřecí prsa, led. salát, rajče, paprika, cibule, dresink) (1,3,10)  

 

Úterý:  Polévka:  Dršťková (dršťky, směs koření)   (1)          

    Menu A1: Vepřová panenka s houbovým přelivem, opečené brambory      

         (vepřová panenka, smetana, mléko, žampiony, směs koření) (1,7)   

    Menu B1: Kuřecí prso na pomerančích, rýže/bramborová kaše 

         (kuřecí prsa, směs zeleniny, pomeranč) (1,6) 

    Menu B2: Penne al curry (kuřecí prsa, těstoviny, pórek, smetana, mléko, curry) (1,3,7) 

    Menu B3: Caesar salát s kuřecím masem (římský salát, kuřecí maso, krutony, hořčice, ančovičky) (1,3,4,10)  

    Menu C1: Špekové knedlíky, zelí (1,3,7)  

    Večeře  : Kuřecí steak s beraními rohy, hranolky/rýže (kuřecí prsa, paprika, směs koření) (1)  
 

Středa: Polévka:  Drůbeží vývar s kapáním (1,3,9) 

    Menu A1: Kuřecí špíz, šťouchané brambory/rýže (kuřecí prsa, slanina, cibule, paprika) (1)     

    Menu B1: Dřevorubecký guláš, houskový knedlíky/rýže (vepřová kýta, žampióny, klobása) (1,3,7)   

    Menu B2: Špagety Pomodoro s kuřecím masem (kuřecí prsa, krájená rajčata, česnek, směs koření) (1,3) 

    Menu B3: Zeleninový salát s mozzarellou a rajčaty (směs salátů, okurka, paprika, rajče, mozzarella) (7) 

    Menu C1:  Brokolicové medailonky, vařené brambory (brokolice, vejce, strouhanka, směs koření) (1,3,7)   

  Večeře  : Vepřový řízek, bramborová kaše (vepřová pečeně, strouhanka, vejce) (1,3,7,9) 

Čtvrtek: Polévka:  Hrášková (hrášek, mléko, směs koření) (1,7) 

    Menu A1: Kuřecí steak „Capresse“, hranolky/rýže (kuřecí prsa, rajčata, mozzarella) (1,7)  

    Menu B1: Burgundská hovězí pečeně, houskový knedlík/rýže       

         (hovězí kýta, směs zeleniny, cukr, rajský protlak, směs koření) (1,3,7,12) 

    Menu B2: Smažená krkovice, vařené brambory, kyselá okurka (1,3,7)  

    Menu B3: Listový salát s kuřecím masem (kuřecí prsa, směs salátů, rajče)  

    Menu C1: Kuřecí džuveč se sýrem  
         (rýže, mletá kuřecí prsa, směs zeleniny, cibule, česnek, směs koření, eidam) (7)  

    Večeře  : Kuřecí závitek, opečené brambory/rýže (kuřecí prsa, šunka, sýr) (1,7)  
 
 

Pátek:   Polévka:  Krupicová s bramborami a zeleninou (směs zeleniny, brambory, směs koření) (1,3,9)  

    Menu A1: Krůtí prsa v kukuřičné krustě, šťouchané brambory  

     (krůtí prsa, kukuřičné lupínky, vejce, strouhanka) (1,3,7)  

    Menu B1: Pečené vepřové, houskový knedlík, kapustové zelí (vepřová kýta, kapusta) (1,3,7)   

    Menu B2: Karbanátek, vařené brambory, kyselá okurka 
         (mletá vepřová kýta, mléko, česnek, vejce, směs koření) (1,3,7)   

    Menu B3: Těstovinový salát s kuřecím masem (kuřecí prsa, těstoviny, rajče, okurka, paprika, ledový salát) (1,3) 

    Menu C1: Fazolky na kyselo s vejcem 2ks, vařené brambory (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 Volha, K Verneráku 950, Praha 4, Telefon: 776266031, 

www.menzavolha.cz 
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