Výhodné Polední menu - SantaFe
v ceně od 99,- Kč !!!
Nabídka poledního menu platí v pracovní dny v čase od 11 do 15 hodiny. Pokud menu obsahuje maso, je jeho váha
minimálně 120g masa v surovém stavu. Celková váha porce poledního menu je minimálně 250g.
Pokud máte zájem dostávat naši nabídku denního menu, zaregistrujte si svoji emailovou adresu na www.santafe.eu
Nabídku našeho poledního menu naleznete také na www.riodecafe.com
Typ 01

Ceny výhodného poledního menu
Menu číslo 1 – přírodní maso, příloha
Menu číslo 2 – bezmasé jídlo
Menu číslo 3 – smažené maso, příloha
Menu číslo 4 – V.I.P. menu - maso, příloha

99,- Kč
99,- Kč
105,- Kč
115,- Kč

Menu 1 a 2 (s polévkou nebo 0,3l džusu)
114,- Kč
Menu 3 (s polévkou nebo 0,3l džusu)
120,- Kč
Menu 4 – V.I.P (s polévkou nebo 0,3l džusu) 130,- Kč

Pondělí 22.10.2018
Frankfurtská s klobásou a bramborem/ Bílá
fazolová polévka
A1. Silver Lake - grilovaná kuřecí prsa120g, zelený
hrášek, sýrová omáčka, vařené/pečené
brambory/rýže
B1. San Francisco – soté z kuřecích prsou (100g),
kalifornská paprika, karotka, pórek, sójová
omáčka, čínské nudle/rýže
C2.

Long Beach – smažený Eidam (100g),
bramborová kaše/vařené brambory/hranolky,
tatarská omáčka

D3. Smažené Duo - vepř.kýta, kuřecí prsa (2x60g),
příloha dle výběru

B1. Srbské rizoto s kuřecím masem (60g),
sekaná rajčata, žampióny, kalifornské
papriky, strouhaný sýr
C2. Filet z tresky (100g) zapečený se špenátem a
sýrem, příloha dle výběru
D3. Smažená vepřová játra (2x60g), bramborová
kaše, sterilizovaná okurka
E4. Gourmet Chicken – grilovaná kuřecí prsa
( 2x75g), sázené vejce, glazovaná karotka,
příloha dle výběru
Čtvrtek 25.10.2018
Gulášová s masem a bramborem / Minestrone
s těstovinami
A1. Little Tokyo – grilovaný steak (kuřecí stehno
bez kůže 150g), sojová omáčka, rýže/pečené
brambory
B1. Záhorácký závitek – vepřový závitek plněný
kysaným zelím a anglickou slaninou, steaková
omáčka, příloha dle výběru
C2. Santa Cruz – smažený filet tresky (150g),
bramborová kaše/ vařené brambory
D3. Cordon Bleu - smažená kuřecí prsa (100/15/15g)
plněná šunkou a Nivou, bramborová kaše

Italiano – grilovaná kuřecí prsa 150g plněná
mozarellou a rukolou, steaková omáčka, příloha E4. Happy day - grilovaná vepřová krkovička
dle výběru
(200g), sázené vejce, steaková omáčka, příloha
dle výběru
Úterý 23.10.2018
Čočková s uzeninou a bramborem/ Kulajda
E4.

A1. Jarní kuře – pečené kuřecí stehno s nádivkou,
dušená zelenina na másle, příloha dle výběru
B1. Zapečené brambory s kuřecím masem,
vejcem, špenátem, smetanou a sýrem

Pátek 26.10.2018
Fazolová s klobásou a bramborem/ Bramboračka s
houbami
A1. Grilovaný kuřecí steak (2x75g), steaková
omáčka, bavorské brambory / rýže

C2. Duo menu – smažený Camembert (50g),
smažený květák (50g), tatarka, vařené brambory B1. Rio Negro – bramborák, kuřecí soté se
zeleninou, strouhaný sýr
D3. Samurajský vepřový řízek – smažená vepřová
C2.Cedro – smažený květák (200g), bramborová
kýta (2x60g) v japonské strouhance,
kaše, tatarka
bramborová kaše / vařené brambory
D3. Bora Bora - smažený vepřový řízek (2x60g),
E4. Monterey XL - grilovaná kuřecí prsa (150g)
bramborová kaše/ vařené brambory
zapečené s Camembertem, steaková omáčka,
příloha dle výběru
E4. Saltimbocca – grilovaná vepřová karé (2x75 g),
plátek opečené anglické slaniny, šalvěj, sýrová
omáčka, příloha dle výběru
Středa 24.10.2018
Zelná s klobásou/ Rajčatová s těstovinami
A1. Moravský vrabec – pečené kousky vepřového
plecka, knedlík, kysané zelí

Přejeme Vám dobrou chuť!
Platit můžete stravenkami Sodexho,
Ticket Restaurant, Cheque nebo platební
kartou.

