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 003

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 22.04.2019
Frankfurtská s uzeninou a bramborem / Kuřecí
vývar s těstovinami a zeleninou
A3.Grilovaný kuřecí steak 150g, dušená zelenina
s bylinkovým máslem
B1.Chilli con Pollo – grilovaná kuřecí prsa 100g
(kostky), mexická omáčka s kukuřicí a fazolemi,
příloha
C2.Vegetariánske duo – smažený Camembert
50g, smažený Eidam 50g, příloha dle výběru,
tatarka
D4.Vepřový řízek 2x60g bramborový salát
E4. Speciál menu – grilovaný kuřecí steak 150g
zapečený se šunkou a Nivou,
hranolky/bramboráčky
Úterý 23.04.2019
Zelná s klobásou / Bramboračka s houbami

C3. Madonna – smažená mozarella 100g
v bramborovém těstíčku, bramborová kaše/
vařené brambory
D4. Italská kapsa – smažená kuřecí prsa
(100/15/15g), plněná šunkou, mozarellou a
rajčaty, bramborová kaše/ hranolky/ rýže
E4. Římské lasagne – domácí lasagne, zapečené
(300g) s hovězím a vepřovým masem,
žampióny, rajčaty, mozarellou
Čtvrtek 25.04.2019
Bílá zelňačka s uzeninou / Rajčatová s těstovinami
A1. Bejing - opékané čínské nudle s grilovaným
vepřovým masem a zeleninou
B3. Fontana – smažený Camembert, bramborová
kaše/hranolky/vařené brambory, tatarka
C3. Vepřové soté s paprikami a rajčaty, šťouchané
brambory/ rýže
D4. Řízek California – smažená kuřecí prsa (2x60g)
v sezamové směsi, bramborový salát
E4. Corleone speciál – grilované kuřecí prsa 150g,
plněné opečenou slaninou a sýrem, steaková
omáčka, příloha dle výběru

A1. Špenátové rizoto - s kuřecím masem, listovým
špenátem, strouhaná Grand Moravia

Pátek 26.04.2019
Gulášová s masem a bramborem / Špenátový krém
na smetaně s bramborem

B2. Parisien žampióny - smažené žampióny
plněné sýrovou nádivkou s bylinkami,
bramborová kaše/vařené brambory, tatarka

A3.Baywatch – grilované kuřecí prsa (100g)
zapečené s broskví a sýrem, příloha dle výběru

C4. Chicago řízek – smažená kuřecí prsa (2x60g)
v obale z kukuřičných lupínků, bramborový salát

B2.Long Beach – smažený Eidam (100g),
bramborová kaše/ hranolky, tatarka

D4. Sombrero - grilovaný kuřecí stehenní steak
200g v pikantní marinádě, mexická dušená
zelenina, brambor

C4.Fujijama- 2ks smažené kuřecí prsa /2x60g/
v japonskej strouhance, bramborová kaše

E4. Sorrento200g – grilovaný steak z vepřové
krkovice (2x100g), grilovaný lilek, jogurtovo bylinkový dressing, příloha dle výběru
Středa 24.04.2019
Fazolová s uzeninou /Minestrone s těstovinovými
mušličkami
A1. Melrose – grilovaná kuřecí prsa (soté) na
rozmarýně, citronová omáčka, rýže/
pečené/vařené brambory
B3. Dark menu – grilované kuřecí prsa 150g
v černém sezamu, dušená zelenina, brambor

D4.Paradise – 2 ks smažená kuřecí prsa
(2x45/15g), plněná Nivou, příloha dle výběru
E4. American Eye XL150g – grilovaná kuřecí prsa,
sázené vejce, steaková omáčka, příloha

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

