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 002

Ceny výhodného poledního menu

C2. Zlaté dolary – smažený Camembert
(2x50g), příloha dle výběru, tatarka

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

D3. Balkánský řízek - smažená kuřecí prsa
plněná balkánským sýrem a olivami,
bramborová kaše/ vařené brambory

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 16.07.2018
Zelná polévka s uzeninou/ Pórková s bramborem
A1. Bejing - opékané čínské nudle s grilovaným
vepřovým masem a zeleninou
B2. Cedro – smažený květák, bramborová kaše/
vařené brambory, tatarská omáčka
C2.Green Menu – 2x sázené vejce, dušený špenát,
příloha dle výběru
D3.L.A. řízek– smažená krůtí prsa(2x60g),
bramborová kaše/vařené brambory/rýže
E4.Steak Pomodoro – grilovaný steak(150g)
z kuřecích prsou, zapečený s plátkem rajčete a
mozzarelly, sýrová omáčka, příloha dle výběru
Úterý 17.07.2018
Gulášová s masem a bramborem/ Špenátový krém
se smetanou
A1. San Diego - grilovaný steak z kuřecích prsou
( 2x75g) , steaková omáčka, hranolky/rýže

E4. Blue steak – grilovaný kuřecí steak 150g,
zapečený s lilkem a Nivou, steaková
omáčka, příloha dle výběru
Čtvrtek 19.07.2018
Fazolová s klobásou a bramborem/ Rajčatová
s těstovinovou rýži
A1. Apetito – italské špagety s kuřecím masem(50g),
grilovanými cherry rajčátky, kaliforn. papriky,
strouhaný Eidam
B1. Bramborové knedlíky plněné uzeným masem,
kysané zelí, opražená cibulka
C1. Barbecue Chicken – pečená kuřecí stehýnka na
barbecue marinádě (2 ks), barbecue omáčka,
pečené brambory/ hranolky
D3. Sacramento - smažená kuřecí prsa (100/15/15g)
plněná šunkou a sýrem , bramborová kaše/rýže
E4. El Gaucho – grilovaný kuřecí steak 150g, sázené
vejce, dušená brokolice, příloha dle výběru
Pátek 20.07.2018
Čočková s klobásou a bramborem/
Bramboračka se žampióny

B1. Riccione - italské penne s kuřecím masem
(100g), houbová omáčka, strouhaný Eidam

A1. Farmářský talíř – vepřové soté 130g,
bramboráčky (3 ks), kysané zelí

C1. Griglio – grilovaný Camembert 100g, obalený
v slanině, příloha dle výběru, tatarka

B2.Fontana – smažený Hermelín , bramborová
kaše/vařené brambory/hranolky, tatarka

D3. Jeniffer - smažená kuřecí prsa (100g)
v bramborovém těstíčku, příloha dle výběru

C2. Vegetariánske duo – smažený Eidam 50g,
smažený květák 100g, příloha dle výběru, tatarka

E4. Musaka Greece – lilek gratinovaný s mletým
masem (hovězí a vepřové), rajčata, mozarellou,
bramborem a bešamelem(300g)

D3. Italská kapsa - smažená kuřecí prsa(100/15/15g)
plněná šunkou, mozzarellou a rajčaty, příloha

Středa 18.07.2018
Kuřecí vývar s masem a nudlemi/Valašská kyselica
A1. Liguria – grilovaný steak z kuřecích prsou (120g),
smetanová omáčka s bazalkou, příloha dle výběrů
B1. Francouzské brambory – zapečené s uzeninou,
vejcem, sýrem a smetanou, sterilizovaná okurka

E4. Mediterranean Chicken – grilovaná kapsa
z kuřecích prsou(150/15g) plněná balkánským
sýrem a olivy, steaková omáčka, příloha dle
výběru, zeleninová obloha

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

