
Fast Good – buffet restaurant menu na týden od 15. 08. 2022

FastGood
Prosek Point B
Prosecká ulice
Praha 9
www.fastgood.cz

Pondělí

saláty a předkrmy
Rajčatový salát s cibulkou a
sladkokyselou zálivkou .... 49,-

VELKÝ bramborový salát bez majonézy
se smaženými kuřecími stripsy, citron
(1,3,7) .... 169,-

Výběr dalších malých SALÁTŮ dle
denní nabídky

polévky
Krupicová polévka s vejcem a
zeleninou (1,3,9) .... 45,-

hotová jídla
Thajské hovězí curry se zeleninou,
dušenou jasmínovou rýží (9) .... 169,-

Kuřecí prsní nudličky s restovanou
cuketou, dušená jasmínová rýže (9) ....
149,-

Cmunda po Kaplicku s uzeným masem
a kysaným zelí (1,3,7) .... 159,-

Segedínský guláš z vepřové kýty,
houskový knedlík (1,3,7) .... 149,-

Úterý

saláty a předkrmy
Rajčatový salát s cibulkou a
sladkokyselou zálivkou .... 49,-

VELKÝ bramborový salát bez majonézy
se smaženými kuřecími stripsy, citron
(1,3,7) .... 169,-

Výběr dalších malých SALÁTŮ dle
denní nabídky

polévky
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky,
nudlemi a zeleninou (1,3,9) .... 49,-

hotová jídla
Bratislavská vepřová pečeně, dušená
jasmínová rýže (1,7,9) .... 139,-

Králičí stehno na černo s povidlovou
omáčkou, karlovarský knedlík (1,3,7,9)
.... 179,-

Přírodní steak z vepřové krkovičky,
sázené vejce, pečené brambory ve
slupce, přírodní šťáva, česneková
majonéza (1,3,10) .... 169,-

Pečené kuecí stehno na bylinkách,
čerstvý zeleninový salát, bylinkový
jogurt (1,3,7) .... 139,-

Středa

saláty a předkrmy
Rajčatový salát s cibulkou a
sladkokyselou zálivkou .... 49,-

VELKÝ bramborový salát bez majonézy
se smaženými kuřecími stripsy, citron
(1,3,7) .... 169,-

Výběr dalších malých SALÁTŮ  dle
denní nabídky 

polévky
Česnečka s restovanou anglickou
slaninou a bramborami (9) .... 45,-

hotová jídla
VEGE - Pohankové knedlíčky s
tempehem na cuketovém zelí, vařené
brambory (1,3,9) .... 149,-

Srbské vepřové rizoto s rajčaty a
paprikami sypané strouhaným
eidamem, kyselá okurka (7) .... 139,-

Kuřecí prsní steak na žampionech,
špaldové rizoto (1) .... 159,-

Pečený vepřový bůček marinovaný ve
sweet chili marinádě, pečené kmínové
brambory,  (1) .... 149,-

Čtvrtek

saláty a předkrmy
Rajčatový salát s cibulkou a
sladkokyselou zálivkou .... 49,-

VELKÝ bramborový salát bez majonézy
se smaženými kuřecími stripsy, citron
(1,3,7) .... 169,-

Výběr dalších malých SALÁTŮ  dle
denní nabídky 

polévky
Kyselo se smaženými vejci, houbami a
bramborami (1,3,7) .... 49,-

hotová jídla
Vepřové kostky na znojemský způsob,
dušená jasmínová rýže (1) .... 139,-

Špekáčky na černém pivu, bramborová
kaše (7) .... 139,-

Hovězí pečeně, rajská omáčka,
houskový knedlík (1,3,9) .... 159,-

Krůtí mletý karbanátek alá burger se
slaninou, sýrem, zeleninovým salátkem,
malé hranolky, majonéza (1,3,7,10) ....
169,-

Pátek

saláty a předkrmy
Rajčatový salát s cibulkou a
sladkokyselou zálivkou .... 49,-

VELKÝ bramborový salát bez majonézy
se smaženými kuřecími stripsy, citron
(1,3,7) .... 169,-

Výběr dalších malých SALÁTŮ  dle
denní nabídky 

polévky
Brokolicová polévka s listy špenátu a
pečenými krutony (1) .... 45,-

hotová jídla
VEGE - Fazolky na kyselo, 2 ks vařené
vejce, vařené brambory (7) .... 139,-

Vepřové výpečky, bílé kysané zelí,
bramborový knedlík  (1,3,7) .... 159,-

Smažený kuřecí prsní řízek,
bramborová kaše, citron, kyselá okurka
(1,3,7) .... 159,-

Lasagne s masovým ragú alá
Bolognese zapečený bešamelovou
omáčkou a  sypané sýrem
parmazánového typu (1,3,7) .... 159,-

    vegetariánský pokrm        neobsahuje lepek        neobsahuje stabilizátory, konzervanty, barviva, zesilovadla chuti ani jiné zdraví neprospívající éčka        se sníženým obsahem tuku a cukrů - fitnes    
    nabízíme celý den od 9:00 - 18:00    

1/ Obiloviny obsahující lepek  2/ Korýši  3/ Vejce  4/ Ryby  5/ Podzemnice olejná (arašídy)  6/ Sójové boby (sója)  7/ Mléko  8/ Skořápkové plody  9/ Celer  10/ Hořčice  11/ Sezamová semena (sezam)  12/ Oxid siřičítý a siřičitany  13/ Vlčí bob (lupina)  14/ Měkkýši  


