Polední menu Grandhotelu Brno
29. srpna – 2. září 2022
od 11:30 do 14:00 hodin
Pondělí
Polévka: Dýňový krém, zázvor, semínka
1.Vepřová plec na houbách,
dušená rýže tří barev
2.Falafel salát, trhané listy, červená čočka,
bazalkový krém, sýrový dresink
Úterý
Polévka: Česnečka s opečeným chlebem
1.Plněný paprikový lusk, rajská omáčka,
houskové knedlíky
2.Bramborové noky se špenátem
/ slanina, smetana, česnek, parmazán
Středa
Cizrnová polévka s karí, kokosové mléko
1. Smažené kuřecí prsíčko Kyjev, mačkané
brambory se žervé a petrželkou
2.Krémový bulgur s mozzarellou, sušenými
rajčaty, mandlemi a sezamovým olejem
Čtvrtek
Dršťková polévka
1.Grilovaný řez vepřového a kuřecího, BBQ
dip, bramborové hranolky, rukola
2.Zapečené těstoviny s uzeným masem,
vejci, sýrem a cibulí, kyselá okurka
Pátek
Hovězí polévka s palačinkovými nudlemi
1. Pečené kachní stehýnko, červené zelí,
restované bramborové noky
2. Obědový salát s avokádem a mrkví
zastřené vejce, vinaigrette, bageta

______________________________
Informace o cenách:
MENU 1:
MENU 2:

249 Kč
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 29th – September 2nd, 2022
served from 11:30 to 14:00
Monday
Pumpkin cream soup, ginger, seeds
1.Pork shoulder stewed on mushrooms,
steamed rice of three colors
2.Falafel salad, green leaves, red lentils,
basil cream, cheese dressing
Tuesday
Soup: Garlic soup with bread croutons
1.Stuffed pepper, tomato sauce, dumplings
2.Potato gnocchi with spinach
/ bacon, cream, garlic, parmesan
Wednesday
Chickpea soup with curry, coconut milk
1.Fried chicken breast Kiev, mashed
potatoes with gervais and parsley
2.Creamy bulgur with mozzarella, sundried tomatoes, almonds and sesame oil
Thursday
Beef tripe soup
1.Grilled BBQ / pork-beef-chicken, fries
2.Gratined pasta with smoked pork meat,
eggs, cheese and onion, pickled cucumber
Friday
Beef soup with pancake noodles
1.Leg of duck backed on cumin,
red cabbage, roasted potato gnocchi
2. Lunch salad with avocado and carrots
poached egg, vinaigrette, baguette
__________________________________
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.

