
 

 

 

 

 
 
 
 

Polední menu Grandhotelu Brno 
8. – 12. srpna 2022  

od 11:30 do 14:00 hodin 
 

Pondělí 
Hovězí polévka s kmínem s vejcem  

1.Pečená vepřová krkovička,  
dušená kapusta, vařené brambory 

2.Špagety se sušenými rajčaty a grilovanou 
cuketou, hoblinky parmazánu 

 
Úterý 

Čočková polévka 
1.Grilovaná panenka, houbové ragú, 

smažené bramborové klínky  
 2.Míchaný zeleninový salát s kuřecími 

kousky obalovanými v cornflakes 
 

Středa  
Mrkvový krém s kokosovým mlékem 

1.Námořnické hovězí nudličky  
na červeném víně, dušená rýže 

2.Bramborové noky s pancettou,  
brokolicí, a parmazánem 

 
Čtvrtek 

Polévka ragú 
1.Grilovaný kuřecí steak, bramborové rösti, 

BBQ omáčka, listový salátek 
2.Babiččina žemlovka s tvarohem, jablky  

a rozinkami 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pátek 
Slepičí polévka s masem a nudlemi 

1.Smažený vepřový řízek, bramborová 
kaše, rajčatový salát 

2. Kroupové risotto s bílým vínem,  
dýně, hoblinky parmazánu 

______________________________ 
Informace o cenách: 
MENU 1:          249 Kč  
MENU 2:          229 Kč 
 

Na přání podáváme k menu vodu s ledem.  
Informace o obsažených alergenech 
poskytne obsluha na vyžádání zákazníka. 



 

 

 

 

 
 
 

 

 
Lunch menu of Grandhotel Brno 

August 8th – 12th, 2022  
served from 11:30 to 14:00 

 

Monday 
Beef soup with cumin and egg 

1. Roasted neck of pork, 
stewed kale-cabbage, boiled potatoes 
2. Spaghetti with sun-dried tomatoes  

and grilled zucchini, parmesan 
 

Tuesday 
Lentil soup 

1. Grilled pork tenderloin, creamy 
mushroom ragout, fried potato wedges 
 2. Mixed vegetable salad with chicken 

pieces fried in cornflakes 
 

Wednesday  
Carrot cream soup with coconut milk 

1. Beef noodles in red wine, steamed rice 
2. Roasted potato gnocchi with pancetta 

and broccoli, parmesan 
 

Thursday 
Ragú soup 

1. Grilled chicken breast, potato rösti,  
BBQ sauce, leaf salad 

2. Grandma's bun-cake /curd-apples-raisins                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Friday     
Chicken soup with meat and noodles 
1. Fried pork schnitzel with mashed 

potatoes, tomato salad 
2.Barley risotto with white wine, 
pumpkin puree and parmesan 

__________________________________ 
Price information: 
MENU 1:           249 CZK 
MENU 2:           229 CZK 
 

On request, we serve water with ice to the 
ordered menu.  
Information about the contained allergens 
will be provided by the staff on the 
customer's request.  


