
Pondělí 21. 05. 2018

Polévka 0,3 l Česneková se sýrem a šunkou 28 Kč

350 g Čínské nudle se zeleninou a kousky vepřové panenky 112 Kč

120 g Hamburská vepřová kýta a karlovarský knedlík 98 Kč

Bezmasé 320 g Hříbkové risotto s parmazánem a petrželkou 102 Kč

Extra menu 0,6 l Vietnamská polévka Pho ga s kuřecím masem 

         Dezert - domácí lívance s povidlovým krémem z mascarpone a malinami 144 Kč

Úterý 22. 05. 2018

Polévka 0,3 l Čočková na kyselo s bramborami 26 Kč

120 g Kuřecí stehenní steak a brambory s anglickou slaninou 99 Kč

120 g Segedínský guláš z vepřové plece a houskový knedlík 97 Kč

350 g Salát z pečené červené řepy a husí játry, pečivo 102 Kč

Extra menu 0,6 l Vietnamská polévka Pho ga s kuřecím masem 

         Dezert - domácí lívance s povidlovým krémem z mascarpone a malinami 144 Kč

Středa 23. 05. 2018

Polévka 0,3 l Uzená s kroupami 26 Kč

120 g Vepřová pečeně sous vide, hranolky, tatarská omáčka 105 Kč

350 g Tagliatelle s parmskou šunkou, cuketou, červenou cibulí a čedarem 99 Kč

120 g Kuřecí kousky s chřestem a karotkou, basmati rýže 105 Kč

Extra menu 0,6 l Vietnamská polévka Pho ga s kuřecím masem 

         Dezert - domácí lívance s povidlovým krémem z mascarpone a malinami 144 Kč

Čtvrtek 24. 05. 2018

Polévka 0,3 l Hovězí s drožďovými knedlíčky 28 Kč

120 g Soté pikant z vepřové panenky, bramborové placičky 113 Kč

120 g Moravský vrabec, smetanový špenát, brambory 96 Kč

Čerstvá ryba

Extra menu 0,6 l Vietnamská polévka Pho ga s kuřecím masem 

         Dezert - domácí lívance s povidlovým krémem z mascarpone a malinami 144 Kč

Pátek 25. 05. 2018

Polévka 0,3 l Minestrone 26 Kč

120 g Pikantní krůtí plátek s paprikou a pórkem, kari rýže 102 Kč

120 g Vepřový steak a salát z černé čočky, hrášku a mrkve 98 Kč

Bezmasé 200 g Kapustové karbanátky se sýrem a bramborová kaše 95 Kč

Extra menu 0,6 l Vietnamská polévka Pho ga s kuřecím masem 

         Dezert - domácí lívance s povidlovým krémem z mascarpone a malinami 144 Kč

Salátový bufet k menu PO - ČT 15 Kč

Uvedené ceny mohou být v průběhu týdne upraveny s ohledem na výši ceny surovin.

Děkujeme za pochopení.

www.zomato.com/cs/trinec/steelrestaurant-třinec           www.facebook.com/steelhousetrinec                 

  Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.

Platba platební kartou je možná od 100,- Kč

http://www.facebook.com/steelhousetrinec

