Obědové menu 27.5. – 31.5.2019
Čas servírování: 11:00 – 14:00

Týdenní nabídka PO-PÁ
Stálá týdenní nabídka od pondělí do pátku
T1
T2
T3
S1

Hovězí vývar s masem a nudlemi
Smažený vepřový / kuřecí řízek s citronem, bramborový salát
Mexická tortilla s kuřecím masem, zeleninou a bylinkovým dipem
Grilované vepřové koleno na černém pivu, hořčice, křen, pečivo
Čerstvý zeleninový salát s grilovaným kuřecím masem a opečeným toastem
Pečivo k polévce
Přílohové saláty: Rajčatový / okurkový
Dezert: Domácí jablečný závin se šlehačkou
Dezerty z nabídky z naší vitríny: Tiramisu, rakytníkový, jablečný, míša dortík……)

Pondělí 27. 5. 2019
H1
H2
H3
H4
H5

H1
H2
H3
H4
H5

H1
H2
H3
H4
H5

H1
H2
H3
H4

35,79,89,89,96,109,-

Nový Budvar 33 – hořký ležák 0,5l za 33,-

Drštková
Kuřecí nudličky s hlívou ústřičnou a pórkem, rýže
Mexické hovězí fazole, chléb
Hovězí maso vařené v koprové omáčce, houskové knedlíky
Vepřový steak Madeta, hranolky, tatarská omáčka
+ řízkové pátky

>>>>>>>>>>>>>>

35,79,89,89,96,109,-

Nový Budvar 33 – hořký ležák 0,5l za 33,-

Frankfurtská s párkem
Slovenské halušky s restovanou slaninou a brynzou
Hamburská vepřová kýta na smetaně, houskové knedlíky
Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, zelí, osmažená cibulka
Mexický hovězí guláš, rýže (houskové knedlíky)
Kuřecí špíz se žampiony a zeleninou, hranolky, medová chilli omáčka

Pátek 31. 5. 2019

35,79,89,89,96,109,

Nový Budvar 33 – hořký ležák 0,5l za 33,-

Zelná s klobásou
Vepřová játra na cibulce, rýže
Čočka na kyselo, opečená klobása, volské oko kyselá okurka
Babiččino pečené kuřecí stehno s houbovými těstovinami
Hovězí maso vařené v rajské omáčce, houskové knedlíky (těstoviny)
Kuřecí steak s omáčkou z modrého sýra, hranolky

Čtvrtek 30. 5. 2019

79,84,87,89,109,-

Nový Budvar 33 – hořký ležák 0,5l za 33,-

Hrachová s uzeným masem
Špagety s boloňskou omáčkou sypané sýrem
Cmunda po Kaplicku
Vepřové výpečky, špenát, bramborové knedlíky
Hovězí roštěná s čerstvým strouhaným křenem, houskové knedlíky (rýže)
Vepřový steak s restovanými žampiony ve smetanové omáčce, hranolky

Středa 29. 5. 2019
H1
H2
H3
H4
H5

Nový Budvar 33 – hořký ležák 0,5l za 33,-

Jihočeská kulajda
Francouzské brambory, kyselá okurka
Špekové knedlíky s osmaženou cibulkou, zelí
Kapustový karbanátek s mletým masem, bramborová kaše
Srbské vepřové žebírko, bylinková rýže
Přírodní kuřecí kapsa se šunkou a sýrem, americké brambory, barbecue omáčka

Úterý 28.05. 2019

25,99,109,199,89,3,20,23,45,-

Víkendová nabídka na druhé straně

35,79,89,96,109,-

>>>>>>>>>>>>>>

Obědové menu 01.6. – 02.6.2019
Čas servírování: 11:00 – 14:00

Víkendová nabídka
Sobota 01.06. – neděle 02.06.2019

Nový Budvar 33 – hořký ležák 0,5l za 33,-

Slepičí vývar s nudlemi a játrovými knedlíčky
Hrachová s uzeninou a chlebovými krutony
Pečivo k polévce
Přílohové saláty: Rajčatový / okurkový
Dezert: Domácí jablečný závin se šlehačkou
Dezerty z nabídky z naší vitríny: Tiramisu, rakytníkový, jablečný, míša dortík……)
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
S1
S2

Knedlíky plněné uzeným masem, osmažená cibulka, zelí
Kuřecí prsa na paprice, těstoviny (houskové knedlíky)
Španělský ptáček, houskové knedlíky (rýže)
Táborská bašta
Smažený vepřový / kuřecí řízek, bramborový salát
Uzená vepřová krkovice, bramborová kaše, kyselá okurka
Pečená vepřová krkovice, špenát, bramborové knedlíky
Čerstvý zeleninový salát s balkánským sýrem a olivami, opečený toast
Čerstvý zeleninový salát s grilovaným kuřecím masem a opečeným toastem

Výběr kuchaře

25,35,3,20,23,45,99,109,114,109,109,109,109,99,99,-

Čas servírování: po celý den

Sobota 01.06. – neděle 02.06.2019
M1
M2
M3
M4

Sous-vide vepřová panenka, omáčka z lesních hub, hranolky
Pstruh na roštu plněný bylinkami, vařené brambory
Filet z candáta, redukce z bílého vína a medu s česnekem a slaninou, bramborová kaše
Grilované vepřové koleno na černém pivu, hořčice, křen, pečivo

159,159,239,199,-

Výše uvedené pokrmy potřebují delší časovou přípravu cca 30min

TIP

Doporučujeme ochutnat naší domácí zázvorovou limonádu 0,5l za 36,Každý týden v pátek jsou u Maxima řízkové pátky
Nový Budvar 33 – hořký ležák 0,5l za 33,-

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU u hotových jídel
jsou k nahlédnutí u obsluhy restaurace.
Jídlo Vám rádi zabalíme s sebou do termoboxu v ceně 5,Za poloviční porce u vybraných jídel si účtujeme 70% z ceny
Chcete-li dostávat aktuální nabídku hotových jídel, zanechte u personálu restaurace svojí
e-mailovou adresu nebo vyplňte formulář na webových stránkách Restaurace Maxim.
Možnost platit stravenkami nebo platební kartou.
Restaurace MAXIM

info@restauracemaxim.cz tel: 381 291 092

mob: 725 284 060

