ROZVOZ MENU – ŠENOVSKÝ GRIL
Rozvoz po NJ a blízkém okolí ZDARMA

Polévka samostatně

35,-

PLATBU PLATEBNÍ NEBO STRAVENKOVOU KARTOU
HLASTE U OBJEDNÁVKY. DĚKUJEME

Hlavní jídlo 1 - 3 bez polévky

87,-

Objednávky na rozvoz přijímáme od 7°° do 12°° hod.

Hlavní jídlo č. 4-5 bez polévky

99,-

na tel: 777 780 521

Plastový příbor (lžička,vidlíčka,nůž,ubrousek)

4,-

www.facebook.com/senovskygril
PONDĚLÍ 3.5.2021
A 0,33 cibulačka se sýrovými tousty (1,3,7)
B 0,33 drůbeží vývar s nudlemi (1,9)
1 130g plovdivské vepřové maso, dušená rýže (1,9)
2 250g pečené kuře, šťouchané brambory s cibulkou (1,3,7)
3 130g Moravský vrabec, kyselé zelí, houskový knedlík (1,3,7,12)
4 150g Hodslavská řezanka (hovězí), domácí bramboráčky (1,3,7,12)
5 170g grilované kuřecí prso, zeleninový kuskus (1)
ÚTERÝ 4.5.2021
A 0,33 hrachová (1)
B 0,33 drůbeží vývar s nudlemi (1,9)
1 150g Holandský mletý řízek, vařený brambor, tatarka (1,3,7)
2 130g guláš podle Petra Voka (vepřové,hovězí..), kynutý knedlík (1,3,7)
3 250g kuře na divoko ala bažant, dušená rýže (9,12)
4 170g vepřové ražniči (cibule,klobása,paprika..), opékaný brambor, ďábelka (3)
5 150g smažené kuřecí prso plněné listovým špenátem a sýrem Mozzarella, bramborová kaše (1,3,7)
STŘEDA 5.5.2021
0,33
rajská
s
vaječným
kapáním
a
bazalkou
(1,3,7,12)
A
B 0,33 HOVĚZÍ vývar s nudlemi (1,9)
1 3ks vařená vejce, koprová omáčka, vařený brambor (1,3,7)
2 250g palačinky s nutelou a omáčkou z lesního ovoce (1,3,7,12)
3 250g chilli Con Carne, chleba (1,3,7)
4 150g hovězí roštěnka na houbách a slanině, dušená rýže (1,10,12)
5 150g rukolový salát s cherry rajčátky a restovanými kuřecími prsíčky, dresink (7)
ČTVRTEK 6.5.2021
0,33
jarní
zeleninová
(9)
A
B 0,33 drůbeží vývar s nudlemi (1,9)
1 150g smažená vepřová játra, bramborový salát (1,3,7)
2 130g kuřecí na paprice, těstoviny (1,3,7)
3 150g pikantní mleté biftečky zapečené sýrem, šťouchané brambory, okurek (1,3,7,12)
4 150g vepřová krkovička po myslivecku (houby, divoké koření..), pečené bramborové plátky (1,12)
5 350g špenátové halušky se sýrovou omáčkou a grilovanými kuřecími prsíčky (1,3,7)
PÁTEK 7.5.2021
A 0,33 zelná s bramborem a uzeninou (1,12)
B 0,33 drůbeží vývar s nudlemi (1,3,7,9)
1 350g uhlířské špagety (anglická,smetana,sýr…) (1,3,7)
2 170g kuřecí roláda, vařené brambory, okurek (1,3,7,12)
3 350g domácí bramborové knedlíky plněné uzeným masem, kyselé zelí (1,3,7,12)
4 150g Brněnský vepřový řízek (smažený,plněný vaječinou a hráškem), bramborová kaše, okurkový salát (1,3,7)
5 150g kuřecí prso zapečené broskví a sýrem, vařené brambory (1,3,7)
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VÍKENDOVÉ MENU VÁM DOVEZEME ZCHLAZENÉ A ZABALENÉ VŽDY V PÁTEK MEZI 15°° a 17°°
8.5.
9.5.

120g vepřová pečeně, kyselé zelí, kynutý knedlík (1,3,7,12)
120g smažený kuřecí stehenní řízek, šťouchané brambory (1,3,7)
ZMĚNA VYHRAZENA

www.senovskygril.cz
jídlo je určeno k okamžité konzumaci
ALERGENY: 1) obiloviny obsahující lepek 2) korýši 3) vejce 4) ryby 5) podzemnice olejná 6) sója 7) mléko
8) skořápkové plody 9) celer 10) hořčice 11) sezam 12) oxid siřičitý a siřičit

93,93,-

