Poštovní 16, Moravská Ostrava, tel.: 596 110 688, e-mail: urady@centrum.cz, www.restauraceurady.cz

POLEDNÍ MENU V TÝDNU od 29.1. do 2.2. 2018
PONDĚLÍ:
Vývar s fritátovými nudlemi *(1p,3,7,9)
I.
150 g Holandský řízek, bramborová kaše *(1p,3,7) .........................................................98,II. 150 g Kuřecí nudličky na kari s pórkem, papriková rýže..........................................................119,III. 150 g Svíčková na smetaně s brusinkami a šlehačkou, houskový knedlík *(1p,3,7,9)......149,Mrkvový salát........................................................................................................18,-

ÚTERÝ:
Rajčatová s rýží *(1p) / Hovězí vývar s nudlemi *(1p,3,7,9)
I. 150 g Vepřová játra na grilu, hranolky, tatarská omáčka *(3,10,12)...................................109,II. 150 g Kohout na víně, karlovarský knedlík *(1p,3,7,9,12)..................................................119,III. 150 g Novozelandská roštěná se šunkou a sázeným vejcem,
pečené brambory v alobalu s bazalkovým dipem *(3,7)................................................... 159,Okurkový salát........................................................................................................18,-

STŘEDA:
Kapustová s uzeným masem *(1) / Hovězí vývar s nudlemi *(1p,3,7,9)
I. 4 ks Smažená kuřecí křidélka v cornflacku, šťouchané brambory *(1p,3,7).....................98,II. 150 g Plněný paprikový lusk v rajské omáčce, houskový knedlík / těstoviny *(1p,3,7)....119,III. 150 g Nilský okoun s grilovanou zeleninou, koprový dresing *(4,7).................................149,Hlávkový salát se špekem / bez špeku …....................................................................18,-

ČTVRTEK:
Silný hovězí vývar z oháňky s tarhoňou *(1p,3,7,9)
I. 150 g Vepřové dušené v kedlubnách, vařené brambory *(1p,7)...........................................98,II. 150 g Králičí medailonky na divoko, žampiónová rýže *(1p,12)......................................109,III. 100 g Kuřecí steak zapečený goudou, omáčka demi glase, bramborové rösty *(1p,7)........149,Červená řepa s křenem.............................................................................................18,-

PÁTEK:
Fazolová s klobáskou *(1p) / Hovězí vývar s nudlemi *(1p,3,7,9)
I. 150 g Rolované vepřové koleno na černém pivku a česneku, kyselá okurka, křen, hořčice,
chléb*(1p,3,7)............................................................................................................109,II. 1 ks Grilovaný hermelín, máslové brambory s petrželkou *(7)......................................129,III. 150 g Klokaní guláš, špekový knedlík *(1p,3,7)................................................................139,Cheesecake s ovocem *(1p,3,7)......................….......................................................35,Čepovaná malinovka 1dcl/6Kč
Doporučujeme ochutnat novinku......Birell Botanicals bezový květ s tymiánem 0,5l/35,- (plech)
K polednímu menu bonaqua 0,25l za zvýhodněnou cenu 20,www.facebook.com/restaurace-U-Rady
*Alergeny:1)Obiloviny-obsahující lepek, 3)Vejce a výrobky z nich,4) Ryby a výrobky z nich,5) Podzemnice olejná
(arašídy), 6) Sója a výrobky z ní 7)Mléko a výrobky z něj,8)Skořápkové plody (ořechy) a výrobky z nich 9) Celer a
výrobky z něj, 10)Hořčice a výrobky z ní, 12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších něž 10 mg, ml/kg,l,
vyjádřeno SO2

