
 
11.00 – 14.00h 

 

HOTEL&RESTAURANT GRAPHIC 
TEL: +420 555 506 888 
info@hotelnj.cz, www.hotelnj.cz 
 
 
 

DENNÍ MENU - RESTAURACE 
PONDĚLÍ 27.03. 

Polévka z bílých fazolí 

Italské těstoviny ALL ARRABIATA, pasírovaná rajčata, česnek, slanina, parmazán, petrželka, kuřecí prsa 150.- 

Beef stroganoff s okurkem, žampióny a smetanou, jasmínová rýže     150.- 

Marinovaný kuřecí steak, teplý salát s restovanými batáty, červenou cibulí a paprikou, medový dresink 165.- 

VEGA MENU Smažený květák, máslové brambory, tatarská omáčka     150.- 

 

ÚTERÝ 28.03.  

Francouzská cibulačka 

 Meat ball´s z mletého vepřového v rajské omáčce s bazalkou, máslové nočky    150.-  

Pikantní masová směs se zeleninou, domácí bramboráčky, zelný salát     150.- 

Medailonky z vepřové panenky, pikantní omáčka s chorizem, šalotkou a smetanou, opékaný brambor  165.- 

FIT MENU Hříbkové rizoto s bílým vínem, šalotkou a máslem, kuřecí prso z grilu, parmazán  150.- 

 

 

STŘEDA 29.03. 

Frankfurtská polévka 

Pečené kuřecí steaky na medu jemném chilli, bulgur restovaný se zeleninou a bylinkovým máslem 150.- 

Smažené česnekové řízečky, máslová kaše, okurkový salát se zakysanou smetanou   150.- 

Hovězí medailonky, fazolové lusky se slaninou, kořeněné pečáky, česnekový dip   165.- 

FISH MENU Filé z tuňáka, omáčka z pasírovaných rajčat s jemným kari a koriandrem, jasmínová rýže,  

mini tomaty z grilu          180.- 

 

 

ČTVRTEK 30.03. 

Česnekový krém s tmavými krutóny  

Bramborové knedlíky plněné moravským uzeným, kysané zelí se slaninou, restovaná cibule  150.- 

Řecký kebab na špízu, jogurt s mátou a koprem, pita chléb s česnekovým máslem, hranolky  155.- 

Steak z marinované krkovice, sázené vejce se slaninou, pečené brambory s tymiánem, pikantní dip 165.- 

SWEET MENU Dukátové buchtičky, vanilková omáčka, čerstvé ovoce, slaný karamel   150.- 

     

 

PÁTEK 31.03.  

Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou  

Kuřecí špíz prokládaný slaninou, cibulí a paprikou, mačkané brambory s máslem, bylinkový krém 150.- 

Italské gnocchi v omáčce s listovým špenátem a modrým sýrem, filírovaná panenka z grilu  150.- 

CHEESE&BACON BURGER, vyzrálé hovězí, slanina, čedar, salát, rajče, bluecheese dip, hranolky  165.- 

GURMAN MENU Norský losos s bylinkovým másle, anglická zelenina, bramborové pyré   190.- 
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