
Fast Good – buffet restaurant menu na týden od 26. 09. 2022

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

Pondělí

saláty a předkrmy
Mrkvový salát s citronem .... 45,-

VELKÝ farmářský salát s plátky
vepřového karé, vařeným vejcem,
pečenými grenaille brambůrkami,
zelenými fazolkami a hořčičným
dresingem (3,10) .... 169,-

polévky
Kulajda s houbami, bramborami a
smetanou (1,3,7) .... 55,-

hotová jídla
Opečená bavorská sekaná,
bramborová kaše, kyselá okurka (1,3,7)
.... 139,-

Vepřové kostky na divoko se slaninou,
rýžový pilaf s červenou čočkou (1) ....
139,-

Kuřecí stehenní kousky míchané s
bramborovými noky a s omáčkou z
dýně hokaido (1,3,7) .... 149,-

Plněné paprikové lusky, rajská omáčka,
houskový knedlík (1,3,9) .... 159,-

Úterý

saláty a předkrmy
Mrkvový salát s citronem .... 45,-

VELKÝ farmářský salát s plátky
vepřového karé, vařeným vejcem,
pečenými grenaille brambůrkami,
zelenými fazolkami a hořčičným
dresingem (3,10) .... 169,-

polévky
Pórková polévka s bramborami  (9) ....
45,-

hotová jídla
Kuřecí stehenní kousky na kmíně,
vařené těstoviny (1,3) .... 139,-

Zapečené francouzské brambory s
uzeným masem, vejci, hráškem a
smetanou (3,7) .... 149,-

Smažený kapustový karbanátek s
mletým vepřovým masem, bramborová
kaše s máslem (1,3,7) .... 159,-

Znojemská hovězí pečeně s kyselými
okurkami, dušená jasmínová rýže (1)
.... 169,-

teplé dezerty
Jablečná tvarohová žemlovka s
rozinkami (1,3,7) .... 99,-

Středa

STÁTNÍ SVÁTEK - Den české státnosti
- máme ZAVŘENO, užijte si volna

Čtvrtek

saláty a předkrmy
Mrkvový salát s citronem .... 45,-

VELKÝ farmářský salát s plátky
vepřového karé, vařeným vejcem,
pečenými grenaille brambůrkami,
zelenými fazolkami a hořčičným
dresingem (3,10) .... 169,-

polévky
Slepičí polévka s masem, zeleninou a
kapáním (1,3,7,9) .... 45,-

hotová jídla
Vepřová játra na cibulce, dušená
jasmínová rýže (1) .... 129,-

Lasagne s masovým ragú alá
Bolognesse sypané sýrem
parmazánového typu (1,3,6,9) .... 159,-

Falešná hovězí svíčková na houbách,
dušená jasmínová rýže (1) .... 169,-

Grilovaný filet z lososa Gorbuša,
pečená zelenina, brambory, citron (4,7)
.... 199,-

teplé dezerty
3 ks Bavorské vdolečky s povidly a
tvarohem (1,3,7) .... 109,-

Pátek

saláty a předkrmy
Mrkvový salát s citronem .... 45,-

VELKÝ farmářský salát s plátky
vepřového karé, vařeným vejcem,
pečenými grenaille brambůrkami,
zelenými fazolkami a hořčičným
dresingem (3,10) .... 169,-

polévky
Červená zelná polévka s masem a
bramborami (1) .... 49,-

hotová jídla
Buřt guláš s bramborami, pečivo (1) ....
129,-

Kuřecí kousky alá rozlítaný ptáček,
dušená jasmínová rýže (1,3,10) ....
149,-

Smažený sýr EIDAM, vařené brambory,
tatarská omáčka (1,3,7,10) .... 159,-

Vařené hovězí, smetanová koprová
omáčka, houskový knedlík nebo vařený
brambor (1,3,7) .... 169,-

    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  


