
  

            

 

POLÉVKA K HLAVNÍMU CHODU + 18 KČ. INFORMACE O ALERGENECH NA VYŽÁDÁNÍ U OBSLUHY. NABÍDKA PLATÍ OD 10 DO 15 HOD. 

 
HOTEL KASKÁDA, HUSOVO NAMĚSTÍ 17, LEDEČ NAD SÁZAVOU, TEL. 602694490, WWW.KASKADALEDEC.CZ 

Džus pomeranč, jablko, multivitamín   0,25l          25,- 

Voda rozlévaná: perlivá, jemně perlivá 0,25l         20,- 

Limonády Kaskáda:                                                    

0,8l Bezinková                                                               55,- 

0,8l Karafa s vodou a citrusy                                      45,- 

0,4l Limetová                                                                 35,-              

0,4l Rybízová                                                                 35,-  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stálá nabídka 

 Smažený sýr, vařené brambory, tatarská omáčka     115,- 
 

Smažený vepřový řízek, vařené brambory                  119,-  

 Vepřové výpečky, zelí, bramborový knedlík               119,-                                                              

  Česnečka se šunkou a bramborami                                      29       

  Kuřecí nudličky(150g) na kari s jasmínovou rýží  

Smažené rybí filé(150g) s bramborovou kaší    

 Špagety s boloňskou omáčkou, sypané 
mozzarellou 

   Grilovaný hovězí sirloin steak(200g) s česnekovým 
dipem a americkými bramborami   

    

109 

119 

119 

129 

109 

 109 

  Dršťková      29 

   Roštěnky(150g) se smaženou cibulkou a rýží   

  Špekové knedlíky s houbovou omáčkou   

  Salát se smaženými kousky hermelínu a 
karamelizovanými ořechy  

  Grilovaný kuřecí steak(150g) s hranolkami a 
bylinkovým dipem 

PONDĚLÍ 1. 7. 

 Frankfurtská s párkem                                                               29 

   Holandský řízek(150g) s bramborovou kaší a 
kyselou okurkou   

  Salát Caesar s kuřecím masem(150g)   

  Rizoto z jasmínové rýže restovanou zeleninou a 
pestem ze sušených rajčat, sypané parmazánem 

Grilovaná krkovice(150g) s pečenými bramborami          
a pepřovou omáčkou  

 

119 

109 

99 

 

119 

109 

139 

   Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi                                29 

  Hovězí vařené maso(150g) v rajské omáčce s rýží   

  Smažené tacos s trhaným kuřecím masem(150g), 
červenou cibulí, rajčaty a koriandrem, podávané 
s ledovým salátem s ořechovým dipem a 
granátovým jablkem   

  Variace listových salátů s marinovaným 
tuňákem(120g), vařeným vejcem, jarní cibulkou, 
baby bramborami a majonézou  

  Grilované medailonky z vepřové panenky(150g) se 
šťouchanými bramborami a houbovou omáčkou 

OBĚDOVÁ NABÍDKA 
1.7. – 5. 7. 2019 

ÚTERÝ 2. 7. 

STŘEDA 3. 7. ČTVRTEK 4. 7. 

   Fazolová polévka se zakysanou smetanou                        29 

  Telecí vídeňský řízek(150g) s vídeňským salátem, 
citronem a kyselou okurkou 

  Francouzské brambory s uzeným masem a 
rajčatovým salátem  

  Wrap s kuřecím masem(150g), balkánským sýrem, 
sušenými rajčaty, ledovým salátem a zakysanou 
smetanou   

  Hamburská kýta s houskovými knedlíky 

149 

135 

109 

109 

PÁTEK  5. 7. 
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