
MENU



Připravili jsme pro Vás jedinečné menu, 
které zpříjemní Vaši hospitalizaci. 

Všechny pokrmy jsou připravovány výhradně 
z čerstvých surovin pod záštitou šéfkuchaře 

a zhotoveny v kuchyni v areálu SurGal Clinic, 
aby byla zachována plná kvalita výdeje a servírování.



SNÍDANĚ

FRANCOUZSKÁ SNÍDANĚ
Sušená šunka, variace suchých salámů, měkký zrající sýr Brie, olivy, čerstvá zelenina, džem, 

máslo, croissant, bagetka, káva nebo čaj, džus 0,2 l

KONTINENTÁLNÍ SNÍDANĚ
Šunka od kosti, debrecínská pečeně, salám, sýr Eidam 45%, čerstvé ovoce, med, máslo, 

müsli s jogurtem, variace pečiva, káva nebo čaj, džus 0,2 l

VEGETARIÁNSKÁ SNÍDANĚ
Variace sýrů, vařené vejce, máslo, med, džem, čerstvá zelenina a ovoce, müsli s jogurtem, 

celozrnné pečivo, croissant, mléko, káva nebo čaj, džus 0,2 l



OBĚDY

PONDĚLÍ

Polévka: Francouzská cibulačka se zapečeným sýrovým krutonem
Menu:

  Závitek z kuřecích prsou plněný parmskou šunkou a olivami, příloha dle volby
  Tagliatelle s telecím soté, zeleninou a parmazánem
  Hovězí „Stroganov“ (hovězí svíčková, žampiony, okurek, smetana), příloha dle volby

Salátový mix
Dezert: Vanilkovo-čokoládový puding s ovocem     

ÚTERÝ

Polévka: Celerovo-mrkvový krém se slaninovým chipsem
Menu:

   Špíz dvou barev z vepřové panenky a kuřecích prsou, slanina, cibule, paprika,  
příloha dle volby

   Kuřecí steak s bylinkovým máslem, příloha dle volby
   Marinovaný losos na špenátovo-smetanovém ragú, příloha dle volby

Salátový mix
Dezert: Višňový závin na vanilkovém krému  

STŘEDA

Polévka: Kuřecí vývar s kořenovou zeleninou a domácími nudlemi
Menu:

   Smažená kachní játra, domácí tatarská omáčka, příloha dle volby
   Kuřecí švej-ču-žou (kuřecí prsa, pórek, paprika, cibule, čerstvé zelí), příloha dle volby
   Hovězí plátek s restovanou cibulkou na červeném víně, příloha dle volby

Salátový mix
Dezert: Italské Tiramisu 

ČTVRTEK

Polévka: Italská tomatová s čerstvou bazalkou
Menu:

   Gratinovaný kuřecí steak s tomatem a mozzarellou, příloha dle volby
   Penne all´ Arrabbiata (drcená rajčata, česnek, chilli, olivový olej, parmezán)
   Filet z candáta na máslové baby karotce s kukuřicí, příloha dle volby

Salátový mix
Dezert: Piškotová roláda s pařížskou šlehačkou 



PÁTEK

Polévka: Zeleninová čirá s kapáním
Menu:

  Kuřecí prsa v sýrové krustě (gouda, parmezán), příloha dle volby
  Vepřová panenka se snopkem zelených fazolek, příloha dle volby
   Hovězí chilli con carne (hovězí svíčková, červené fazole, čerstvá paprika),  
příloha dle volby

Salátový mix
Dezert: Panna cotta s čerstvými malinami      

SOBOTA

Polévka: Cuketová krémová s nokem creme fresh
Menu:

  Smažený telecí řízek z kotlety, citron, příloha dle volby
  Kuře na paprice, příloha dle volby
  Špagety Aglio Olio, strouhaný parmezán 

Salátový mix
Dezert: Čerstvé kusové ovoce 

NEDĚLE

Polévka: Hovězí vývar z volské oháňky s celestýnskými nudlemi a pažitkou
Menu:

  Krůtí steak na žampionech, příloha dle volby
  Medailonky z vepřové panenky balené v anglické slanině, příloha dle volby
  Španělský ptáček, příloha dle volby

Salátový mix
Dezert: Čerstvé kusové ovoce

PŘÍLOHY
Vařené brambory s máslem a pažitkou
Vídeňský bramborový salát      
Těstoviny (penne)    
Dušená rýže     
Gnocchi     
Pečivo dle nabídky

OBĚDY



VEČEŘE

MENU

  Farmářský salát s anglickou slaninou, pečeným bramborem a bylinkovým dresingem

  Anglický roastbeef, hrubozrnná hořčice, nakládané cibulky, pečivo dle denní nabídky

  Salát Caesar s kuřecím masem a parmazánem, pečivo dle denní nabídky

  Marinovaná pečená krkovička, kozí rohy, hořčice, křenex, pečivo dle denní nabídky

   Zeleninový salát s parmskou šunkou, sýrem a zastřeným vejcem, americký dresing,  
pečivo dle denní nabídky

   Sýrový talíř zdobený hroznovým vínem (gouda 48%, niva 50%, ementál 45%,  
hermelín 45%, brie 60%), pečivo dle denní nabídky

   Salát Capresse (mozzarella, rajčata, olivový olej, bazalkové pesto),  
pečivo dle denní nabídky

   Hovězí guláš s cibulí, pečivo dle denní nabídky








