
Pondělí 15. 01. 2018

Polévka 0,3 l Z hlívy ústřičné 25 Kč

120 g Vepřová pečeně na grilu a cizrna s česnekem a rajčaty 98 Kč

150 g Konfit z hovězích líček na zelenině s bramborovou kaší 110 Kč

350 g Celozrnné těstoviny gigli s kuřecím masem a bazalkovou omáčkou 97 Kč

Extra menu 0,3 l Polévka - 120 g Hovězí burger s domácí bulkou, hranolky, tatarská omáčka 144 Kč

Úterý 16. 01. 2018

Polévka 0,3 l Slepičí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25 Kč

150 g Králičí ragú na česneku s paprikou, brambory s máslem 110 Kč

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

300 g Kuřecí paličky v jogurtu a tandori s jasmínovou rýží 97 Kč

Extra menu 0,3 l Polévka - 120 g Hovězí burger s domácí bulkou, hranolky, tatarská omáčka 144 Kč

Středa 17. 01. 2018

Polévka 0,3 l Minestrone s parmazánem 25 Kč

120 g Kousky vepřové panenky se šalotkou a žampióny, bramborové placky 112 Kč

120 g Bratislavská vepřová plec, houskový knedlík 95 Kč

150 g Mletý karbanátek se sýrem a bramborová kaše 98 Kč

Extra menu 0,3 l Polévka - 120 g Hovězí burger s domácí bulkou, hranolky, tatarská omáčka 144 Kč

Čtvrtek 18. 01. 2018

Polévka 0,3 l Hovězí s rýží a hráškem 25 Kč

120 g Kuřecí steak a bramborovo mrkvové pyré 97 Kč

120 g Vepřová plec pečená s červeným zelím, bramborový knedlík 96 Kč

Menu z čerstvých ryb

Extra menu 0,3 l Polévka - 120 g Hovězí burger s domácí bulkou, hranolky, tatarská omáčka 144 Kč

Pátek 19. 01. 2018

Polévka 0,3 l Fazolová s uzeným kolenem 25 Kč

120 g Kuřecí plátek se sušenými rajčaty, brambory šťouchané 97 Kč

120 g Hovězí filé s cibulkovou omáčkou a karlovarským knedlíkem 108 Kč

320 g Zapékaná brokolice v sýrové omáčce s krůtím masem 99 Kč
Extra menu 0,3 l Polévka - 120 g Hovězí burger s domácí bulkou, hranolky, tatarská omáčka 144 Kč

Salátový bufet k menu PO - PÁ 12 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


