TÝDENNÍ MENU 19. - 23. 9. 2022
Pondělí
polévka: Tomatová s těstovinami a bylinkový pestem 49 Kč
1. Kuřecí Cordon Bleu, bramborová kaše, kyselá okurka 169 Kč
2. Halušky s brynzou a slaninou 159 Kč
3. Houbové Lasagne s krémovou sýrovou omáčkou a parmezánem, rukola 169 Kč
4. Quesadilla s grilovaným kuřecím masem, zeleninou a cheddarem, smetanový dip s koriandrem 189 Kč
Úterý
polévka: Kulajda s houbami 49 Kč
1. Grilované domácí čevapčiči, petrželové brambory, plnotučná hořčice, červená cibulka 159 Kč
2. Hovězí svíčková na smetaně, karlovarský knedlík, brusinky 189 Kč
3. Grilované kuřecí prsíčko s pečenou slaninou na mixu listových salátů, dressing Caesar, parmezán, rozpečená
bagetka 189 Kč
4. Domácí dýňovo-bramborové noky s kousky grilovaného lososa v krémové omáčce s parmezánem, rukola
239 Kč
Středa
polévka: Drůbeží vývar s domácími játrovými knedlíčky a kořenovou zeleninou 49 Kč
1. Smažený květák, petrželové brambory, domácí tatarská omáčka 159 Kč
2. Gratinované smetanové brambory s dýní a bylinkami, grilované kuřecí prsíčko, parmezán 179 Kč
3. Tagliatelle s hříbkovo-smetanovou omáčkou a kousky grilované vepřové panenky, rukola 209 Kč
4. Bún bò Nam Bô - rýžové nudle, hovězí maso, zelenina, bambusové klíčky, koriandr, drcené arašídy a zálivka
199 Kč
Čtvrtek
polévka: Špenátová s modrým sýrem 49 Kč
1. Francouzské pečené nadívané ½ kuřátko, šťouchané brambory s lahůdkovou cibulkou 179 Kč
2. Italské krémové risotto s parmezánem, filírovaná vepřová panenka marinovaná v balsamiku, rukola 209 Kč
3. Orange chicken, rýže 169 Kč
4. Fish & Chips, domácí tatarská omáčka 189 Kč
Pátek
polévka: Dýňová se semínky a pestem 49 Kč
1. Smažená vinná klobása v trojobalu, bramborová kaše, kyselá okurka 159 Kč
2. Indická kuřecí Tikka Masala, rýže, koriandr 169 Kč
3. Grilovaný kozí sýr na mixu listových salátů, medová zálivka, pečené ořechy, brusinky, rozpečená bagetka
189 Kč
4. Čtvrtlibrák (hovězí burger v domácí bulce s cheddarem, grilovanou slaninou, kyselou okurkou a pepřovým
dressingem), hranolky, domácí tatarská omáčka 209 Kč
Aktuální nabídku naleznete také na www.tradice1894.cz a facebook.com/bistro.tradice.

OBĚD U NÁS si můžete užít v prostorách bistra i v kavárny
JÍDLO S SEBOU + ROZVOZ 10:30 - 14 hod.
objednávky již od 9:00 na 777 88 1894
rádi vám připravíme také:
espresso – lungo - americano – café macchiato - cappuccino – café latte – flat white
&
BEZÉ ORIGINAL TRADICE a další dezerty z aktuální nabídky
Úhradu můžete provést hotově nebo platební kartou - prosíme hlaste předem


Café Interier & Bistro TRADICE 1894, Kouřimská 10, Kolín, www.tradice1894.cz

