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 4

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

D4. Smažená kuřecí kapsa (100/15g) plněná
uzenou šunkou, bramborová kaše/vař.
brambory1,3,7
E4. Grilovaná krkovice (120g), sázené vejce,
steaková omáčka, příloha 1,3,6,7

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

Čtvrtek 12.03.2020
Boršč s masem a bramborem 1,7/ Kuřecí vývar
s těstovinami a zeleninou1,3
Pondělí 09.03.2020
A1. Grilované kuřecí kostky na SantaFe koření
Fazolová s klobásou1,7 / Jilemnické kyselo1,3,7
100g, červené fazole a kukuřice v rajčatové
A1. Grilovaná kuřecí prsa 100g, zelený hrášek,
1,7
omáčce, mexická rýže1,
sýrová omáčka, příloha
B2. Rizoto s kuřecím masem(80g), zel.hráškem, B1. Rizoto Mexico s kuřecím masem,
klobásou a kukuřicí, strouhaný sýr Eidam1,7
kalif. paprikami, strouhaný sýr Eidam1,7
C3. Barbecue - 2 ks marinovaných kuřecích
C3. Smažená kuřecí prsa v těstíčku (100g.),
1,3,7
stehýnek (paličky), barbecue omáčka, čínské
bramborová kaše
nudle se zeleninou1,3,6
D4. Smažený Hermelín, vařené brambory/
D4. Smažená kuřecí prsa (2x45g), plněná
bramborová kaše, tatarka1,3,7
balkánským sýrem, příloha 1,3,7
E4. VIP Steak – grilovaný kuřecí steak (150g),
E5. Pečená vykostěná kachna, bramborová
zapečený s cuketou a sýrem, steaková
kaše, sterilovaná okurka
omáčka, příloha dle výběru1,6,7
Úterý 10.03.2020
Pátek 13.03.2020
Gulášová s masem a bramborem1,7 / Hrášková
Bílá zelňačka s uzeninou1,3,7 / Minestrone s
1,7
s bramborem a smetanou
těstovinami1,3,9
A1. Grilovaný steak z kuřecích prsou 120g,
A1. Vepřová krkovice pečená ve vlastní šťávě
120g, příloha dľe vyběru1,6,7
steaková omáčka, příloha dle výběru1,6,7
B3. Farmářské menu - kuřecí soté se zeleninou
B3. Vepřové soté se zeleninou na červeném
1,3,7
v bramborové placce, kečup1,3,7
kari, čínské nudle
C3. Smažený Eidam (100g), bramborová
C2. Zapečený květák s brokolicí, sýrem a
1,3,7
kaše/hranolky, tatarka1,3,7
smetanou, příloha dle výběru
D4. Grilovaný rybí filet (150g) – bramborová
D4. Smažena kuřecí prsa 130g, příloha dle
1,3,7
výběru, sterilována okurka
kaše, dušený špenát1,3,4,7
E4. Grilovaná kuřecí kapsa (150/10/10g)
E4. Smažená kuřecí prsa v sezamové směsi 130g
plněná šunkou a sýrem, steaková omáčka,
příloha dle výběru, sterilována okurka 1,3,7
wok zelenina (mrkev, fazolové lusky, brokolice,
baby kukuřice, hráškové lusky) 1,6,7

Přejeme Vám dobrou chuť!

Středa 11.03.2020
Hrachová s klobásou1,7/Bramboračka7
A1. Kuřecí soté, arašídy, sójová omáčka,
zelenina(80g), rýže/čínské nudle1,3,5,6
B3.Green salad – salát z listové zeleniny, rajčat,
grilované kuřecí maso 150g, opečená slanina,
strouhaná Gran Moravia, dressing1,3,7
C3. Smažený sýr Hermelín(80g) v bramborovém
těstíčku, brambor. kaše1,3,7

Platit můžete stravenkami Sodexho, Ticket
Restaurant, Cheque nebo platební kartou
Seznam potravinových alergenů
1.lepek, 2.korýši, 3.vejce, 4.ryby, 5.podzemnice olejná‐arašídy,
6.sójové boby‐sója, 7.mléčné výrobky, 8.skořápkové plody,
9.celer,10.hořčice,11.sezamová semena,12.oxid siřičitý a siřičitany,
13.vlčí bob‐lupina,14.měkkýši

