POLÉVKY

Šopský

Chilli beans
45,Brokolicová krémová 45,Polévka
dle denní nabídky
28,-

Srbský

rajčata, okurek, paprika,
balkánský sýr

PIZZA
Prosciutto

119,-

149,-

plátek
55,- Kurecí
na žampionech
45,- Smažený kurecí rízek

165,-

45,- Biftek s vejcem

229,-

vařený brambor, tatarská omáčka

K JÍDLU
DOPORUČUJEME

mrkev, pomeranč, jablko

Džbánek vody
s mátou a citronem

119,-

rajčatová směs, sýr, salám

Regina

139,-

rajčatová směs, sýr, šunka, žampiony

Bacon

139,-

rajčatová směs, sýr, slanina

Tonno

149,-

rajčatová směs, sýr, tuňák, cibule

Chicken

149,-

čevapčiči, pleskavice, vejce,
gril. vepřové nebo kuřecí maso,
cibulka, domácí hranolky,
pizza chléb, ajvar

smet. základ, eidam, kuřecí maso,
česnek, niva

Sveti Stefan
rajčatová směs, sýr, tuňák, surimi,
cibule, rajčata

Čevapčiči

149,-

smetana, 4 druhy sýrů

179,-

189,-

s česnekem a cibulí, šťouchaný brambor

koktejl
25,- Vege
grilovaná zelenina,

Grill kombinace
Beef Mignon
pravá svíčková, cuketa,
pikantní fazole v chlebové kůrce

139,-

Tusconi

139,-

Tonino

139,-

kuřecí maso, čerstvá zelenina
smetana, tuňák, parmezán

Monte burger

159,-

hovězí maso, vejce, zelenina, domácí hranolky,
tzatziki

Cheese burger

149,-

145,-

hovězí maso, eidam, zelenina, domácí hranolky

105,-

kuřecí maso,
zelenina,
domácí hranolky

kukuřičná kaše s přelivem tzatziki

Chicken burger

149,-

Vege burger

149,-

smažený sýr, zelenina, domácí hranolky

165,-

gril. kuřecí plátky na žampiónech,
zapečeno v pizza chlebu,
smetanový přeliv
čevapčiči, ajvar, cibulka,
pizza chléb, domácí hranolky

Quatro formaggi

Veprová kýta
na červeném víne
domácí hranolky, tatarka

SPECIALITY
Montenegro

grilovaná krkovice, cibulka, domácí hranolky

49,- Smažený sýr

rajčatová směs, sýr, šunka

Salami

Veprový 300 g. !!! steak 179,-

Proscuto

smetana, pršuta (sušené hovězí),
žampióny, parmezán

HAMBURGER

pravá svíčková, vejce, domácí hranolky

okurek, česnek, jogurt

Fresh

155,-

domácí hranolky

bílé zelí, rajče, okurek

Tzatziki

MINUTKY

175,195,239,-

Grilovaný losos s pestem 199,těstoviny s krabím masem, parmezán

Pstruh po staročesku

165,-

plněný žampiony a pórkem, domácí hranolky

DEZERTY

smažené kuřecí kousky, čerstvá
zelenina, bylinkový dressing, toast

139,-

Marlenka
Palačinky
s nutelou
Horké maliny
Domácí koláč

48,65,65,35,-

(dle denní nabídky)

Zmrzlinový pohár
s ovocem
65,-

Sledujte nás na www.menicka.cz

Montenegro salát

Quatro formaggi
smetana, 4 druhy sýrů

Informace o gramáži jednotlivých pokrmů a seznam alergenů obsažených v pokrmech - na vyžádání u personálu restaurace.

65,-

155,-

dle výběru šéfkuchaře, denně z čerstvých surovin. Většina jídel včetně polévek není zahuštěna moukou, ale zdravější formou - zeleninou. Hranolky nikdy neděláme z mraženého polotovaru,
ale ručně krájíme ze syrových brambor. Těstoviny podáváme i v bezlepkové formě-gluten free. Do salátů nepoužíváme žádné dressingy s éčkama, ale ochucujeme dle vlastních receptů.
Čevapčiči jsou z čistého hovězího masa, dělány dle naší receptury, denně čerstvé.

Hemenex

(surimi, ajvar)

Mexický salát

MONTENEGRO MENU
( penne -gluten free )

69,-

grilované kuřecí kousky, kukuřice, fazole,
čerstvá zelenina, jogurt, toast,
parmezán

65,-

TESTOVINY

Omeleta
se zeleninou
Míchaná
vejce

Podáváme od 11.00 -15.00 hod.

SALÁTY

79,-

(káva, čaj)

RYBY

SNÍDANE

Švédský stul

MENIČKA

