Týdenní menu 21. 9. – 25. 9. 2020
„SPECIAL“ menu (160 Kč s polévkou)
Krůtí steak na grilu, pečené fazolové lusky se slaninou, šťouchané brambory, demi-glace
Týdenní nabídka (120 Kč bez polévky)
Vepřový vrabec, zelí a bramborový knedlík
Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, brusinkový citrón, šlehačka
Ostrý guláš „Maďar“ se špekovým knedlíkem
Kuřecí nebo vepřový řízek, vařený brambor, okurkový nebo rajčatový salát
Hovězí játra na roštu, hranolky, tatarská omáčka
Po 21/9 Jizerská bramboračka s houbami
Hovězí pečeně na lesních houbách, dušená rýže
Hrachová kaše s pečenou klobásou, salát z kysaného zelí
Smažený květák, vařený brambor, tatarská omáčka
Krůtí maso na slanině, bramborový knedlík
Mix listových salátů s rajčaty a rukolou, grilované kousky lososa s limetkovou majonézou
Út 22/9 Silný slepičí vývar s kusy masa a nudlemi
Kuřecí stehýnko na paprice, těstoviny
Srbská vepřová pečínka, šťouchané brambory s pečenou cibulí
Smažená niva, domácí hranolky a chillydresink
Italské risotto s bazalkou, rukolou, cherry rajčaty a cuketou, kousky mozzarelly
Hovězí nudličky se žampióny, pórkem, cibulí, paprikou v bramboráku, sypané sýrem
St 23/9 Zeleninová polévka s krupičkou a bazalkovým olejem
Zdeňkova domácí sekaná, bramborová kaše, zelný salát
3ks Kynutých buchet (tvaroh, povidla, mák), kakao
Špalek pečeného bůčku v karamelové chilly marinádě,
bramborové špetzle s kukuřicí a červenou cibulí
Hovězí játrta na roštu, opečený brambor, tatarská omáčka
Salát z rajčat, okurek, paprik s vařeným vejcem, červenou cibulí a marinovaným ovčím sýrem
Čt 24/9 Krémová rybí polévka se špetkou chilly a smaženým hráškem
Smažený losos v bylinkové strouhance, brambory na ruby se zakysaným smaženým česnekem
Uzené moravské maso s bramborovými noky a zelím, vídeňská cibulka
Čočka na kyselo, zastřené vejce, cibulka a salát z červené řepy
Špagety s kuřecím masem v sýrové omáčce
Quesadilla con Pollo s cheddarem, chilly, kukuřicí, cibulí, fazole, rajčata a římským kmínem
Pá 25/9 Hovězí vývar s bylinkovými nudlemi
Vepřové výpečky, moravské zelí, chlupaté knedlíky
Kuřecí řízek s bramborovým salátem
Grilovaný hermelín na pečené divoké zeleniněs brusinkovou smetanou
Francouzské brambory s Dijonem a voňavou slaninou, okurka
Salát Verona, medailonky z vepřové panenky
Cena denního menu je 120 Kč polévka a hlavní pokrm.
Drobné úpravy jednotlivých pokrmů možné. Děkujeme za pochopení.
Na Vaši návštěvu se těší personál Hotelu LIBEREC.

