TÝDENNÍ MENU
Zvýhodněná nabídka od pondělí do pátku od 11 do 13 hodin
v Pivovarské restauraci hotelu Galant v Mikulově.
Polévka + Hlavní jídlo …

159,- Kč

Pondělí 8.8.2022
0,33 l
250g

Fazolová polévka s klobásou
Smažený květák s vařenými bramborami a domácí tatarskou omáčkou

Úterý 9.8.2022
0,33 l
150g

Hovězí vývar se zeleninou a celestýnskými nudlemi
Vepřová plec na žampionech s kynutými knedlíky

Středa 10.8.2022
0,33 l
300g

Frankfurtská polévka s párkem
Srbské rizoto s vepřovým masem a sýrem, okurkový salát

Čtvrtek 11.8.2022
0,33 l
250g

Brokolicový krém
Pečené kuřecí stehno „ala bažant“ s bramborovou kaší

Pátek 12.8.2022
0,33 l
150g

350 g
150 g

Rajčatová polévka
Čevabčiči se šťouchanými bramborami, hořčicí a cibulí
… nebo vyberte z týdenní nabídky
Míchaný zeleninový salát s kuřecími nugetkami a opečeným toustem
Hovězí plátek s koprovou omáčkou a kynutým knedlíkem

Komplet menu za 159,- Kč.
Samostatná polévka 55,-, samostatné hlavní jídlo 159,-.

TÝDENNÍ MENU
Zvýhodněná nabídka od pondělí do pátku od 11 do 13 hodin
v Pivovarské restauraci hotelu Galant v Mikulově.
Polévka + Hlavní jídlo …

159,- Kč

Pondělí 15.8.2022
0,33 l
150g

Krémová cibulová polévka se smetanou, krutony a kapkou pesta
Pečená vepřová krkovička marinovaná v pivě, česneku a bylinkách
se šťouchanými brambory s vídeňskou cibulkou

Úterý 16.8.2022
0,33 l
350g

Kulajda s vařeným vejcem
Bramborová roláda s uzeným masem, špenátem a smaženou cibulkou

Středa 17.8.2022
0,33 l
150g

Pomalu tažený hovězí vývar se zeleninou a játrovou rýží
Šťavnatá sekaná pečeně se slaninou a vídeňským bramborovým salátem

Čtvrtek 18.8.2022
0,33 l
200g

Krupicová polévka s vejcem
Vepřová jatýrka na cibulce s dušenou jasmínovou rýží

Pátek 19.8.2022
0,33 l
350g

350 g
150 g

Janovská minestrone
Špagety aglio olio e peperoncino sypané parmezánem
… nebo vyberte z týdenní nabídky
Strapačky s trhaným kachním masem a kysaným bílým zelím
Kuřecí švej-ču-žou s jasmínovou rýží

Menu za 159,- Kč.
Samostatná polévka 55,-, samostatné hlavní jídlo 159,- Kč.

