Obědové menu restaurace CASA MIA 20.5. - 25.5.2019
PONDĚLÍ Masový vývar s těstovinou rýží
1. 150g Kuřecí kapsa plněná šunkou, sýrem v trojobale, vařené brambory s máslem a petrželkou, tatarská omáčka
2. 350g Tagliatele na olivovém oleji s česnekem, kuřecími kousky, sušenými rajčaty, sypané parmazánem
3. 210g PIZZA ROSSANO - tomato, sýr, parmská šunka, rukola
4. 400g Obědový salát s biondo salátem, rukolou, rajčaty a grilovaným hermelínem s brusinkou, tyčinky z list. těsta
5. 200g Kuřecí nugetky v trojobalu, opečené brambory, tatarská omáčka, zeleninová příloha
6. 80g Hovězí carpaccio s citrónem a rozpečenou bagetkou
7. 180g Hovězí mleté biftečky na grilu s bylinkami, šťouchané brambory s praženou cibulkou, salát coleslaw

119,- Kč
119,- Kč
119,- Kč
139,- Kč
149,- Kč
139,- Kč
199,- Kč

ÚTERÝ Zeleninové gaspacho s jogurtem
1. 350g Smetanová rýže s parmskou šunkou, kuřecími kousky na grilu, restovanou zeleninou, hrstkou salátu
2. 150g Převrácený vepřový řízek s anglickou slaninou a cibulkou, bramborová kaše, hlávkový salát
3. 210g PIZZA ROSSANO - tomato, sýr, parmská šunka, rukola
4. 400g Obědový salát s biondo salátem, rukolou, rajčaty a grilovaným hermelínem s brusinkou, tyčinky z list. těsta
5. 200g Kuřecí nugetky v trojobalu, opečené brambory, tatarská omáčka, zeleninová příloha
6. 80g Hovězí carpaccio s citrónem a rozpečenou bagetkou
7. 180g Hovězí mleté biftečky na grilu s bylinkami, šťouchané brambory s praženou cibulkou, salát coleslaw

119,- Kč
119,- Kč
119,- Kč
139,- Kč
149,- Kč
139,- Kč
199,- Kč

STŘEDA Kmínová polévka se šlehaným vejcem
1. 120g Vepřová panenka na grilu, máslový krém, pečené brambory ve slupce s česnekem a cibulí
2. 120g ŠPANĚLSKÝ PTÁČEK na přírodním krému, dušená rýže se zeleným hráškem
3. 210g PIZZA ROSSANO - tomato, sýr, parmská šunka, rukola
4. 400g Obědový salát s biondo salátem, rukolou, rajčaty a grilovaným hermelínem s brusinkou, tyčinky z list. těsta
5. 200g Kuřecí nugetky v trojobalu, opečené brambory, tatarská omáčka, zeleninová příloha
6. 80g Hovězí carpaccio s citrónem a rozpečenou bagetkou
7. 180g Hovězí mleté biftečky na grilu s bylinkami, šťouchané brambory s praženou cibulkou, salát coleslaw

119,- Kč
119,- Kč
119,- Kč
139,- Kč
149,- Kč
139,- Kč
199,- Kč

ČTVRTEK Smetanová s anglickou slaninou, parmazán
1. 150g Pečená vepřová kýta na cibulce, dušené bílé zelí, bramborový knedlík s praženou cibulkou
2. 200g Smažené žampiony v trojobale, vařené brambory s málem a petrželkou, zeleninový salátek
3. 210g PIZZA ROSSANO - tomato, sýr, parmská šunka, rukola
4. 400g Obědový salát s biondo salátem, rukolou, rajčaty a grilovaným hermelínem s brusinkou, tyčinky z list. těsta
5. 200g Kuřecí nugetky v trojobalu, opečené brambory, tatarská omáčka, zeleninová příloha
6. 80g Hovězí carpaccio s citrónem a rozpečenou bagetkou
7. 180g Hovězí mleté biftečky na grilu s bylinkami, šťouchané brambory s praženou cibulkou, salát coleslaw

119,- Kč
119,- Kč
119,- Kč
139,- Kč
149,- Kč
139,- Kč
199,- Kč

PÁTEK Valašská kyselica s masem
1. 150g Kuřecí nudličky PESCARA v solamylu, restovaná zelenina, smažené bramborové hranolky
2. 150g Vepřová kotleta na grilu s volským okem, gratinované bramborové dolárky se smetanou a petrželkou
3. 210g PIZZA ROSSANO - tomato, sýr, parmská šunka, rukola
4. 400g Obědový salát s biondo salátem, rukolou, rajčaty a grilovaným hermelínem s brusinkou, tyčinky z list. těsta
5. 200g Kuřecí nugetky v trojobalu, opečené brambory, tatarská omáčka, zeleninová příloha
6. 80g Hovězí carpaccio s citrónem a rozpečenou bagetkou
7. 180g Hovězí mleté biftečky na grilu s bylinkami, šťouchané brambory s praženou cibulkou, salát coleslaw

119,- Kč
119,- Kč
119,- Kč
139,- Kč
149,- Kč
139,- Kč
199,- Kč

Zvýhodněná obědová nabídka dezertů:
1ks Obědová Tiramisu 49,- Kč
1ks Domácí štrůdl 39,- Kč

Obědové menu Vám dovezeme bez dalších poplatků po celém Hodoníně

Jídla z poledního menu můžou obsahovat alergeny:
1. Obiloviny obsahující lepek 2. Korýši a výrobky z nich 3. Vejce a výrobky z nich 4. Ryby a výrobky z nich 5. Arašídy a výrobky z nich
6. Sója 7. Mléko a výrobky z něj 8. Skořápkové plody 9. Celer a výrobky z něj 10. Hořčice a výrobky z ní 11. Sezamové semínko a výrobky z něj
12. Oxid siřičitý a siřičitany 13. Vlčí bob a výrobky z něj 14. Měkkýši a výrobky z něj

Personál restaurace a pizzerie Casa Mia a společnost GASTROUNITED děkuje za Vaši návštěvu
a přejeme Vám dobrou chuť - www.gastrounited.cz

