
Fast Good – buffet restaurant menu na týden od 14. 11. 2022

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

Pondělí

saláty a předkrmy
VELKÝ zeleninový salát alá César s
kuřecími prsními nudličkami s vejcem,
opečenými krutony a parmazánovým
dresingem (1,3,7,10) .... 169,-

Salát z červeného zelí, řepy a
čerstvého koriandru .... 45,-

polévky
Kmínová polévka se zašlehaným
vejcem a proužky kořenové zeleniny
(3,9) .... 45,-

hotová jídla
VEGE - zeleninový kuskus s pečenou
podzimní zeleninou  (1,3,9) .... 139,-

Kuřecí prsní nudličky na asijský
způsob, dušená jasmínová rýže (5,6,9)
.... 159,-

Vepřové kostky na slanině, vařené
těstoviny (1,3) .... 149,-

Grilovaná vepřová panenka ve slanině,
pepřová smetanová omáčka, pečené
brambory (1,7) .... 179,-

Úterý

saláty a předkrmy
VELKÝ zeleninový salát alá César s
kuřecími prsními nudličkami s vejcem,
opečenými krutony a parmazánovým
dresingem (1,3,7,10) .... 169,-

Salát z červeného zelí, řepy a
čerstvého koriandru .... 45,-

polévky
Hrachová polévka s klobásou a
kořenovou zeleninou (9) .... 49,-

hotová jídla
VEGE - Bramborový guláš s dýní
hokaido, červenými fazolemi a pšenicí,
pečivo (1) .... 139,-

Dušená Pražská šunka , nastavovaná
kaše, restovaná cibulka, kyselá okurka
(1,7) .... 159,-

Pečené kuře na žampionech, dušená
jasmínová rýže (1) .... 149,-

Steak z vepřové krkovičky, pikantní
mexické fazole, pečené brambory ....
169,-

teplé dezerty
Dukátové buchtičky s vanilkovým
krémem (1,3,7) .... 109,-

Středa

saláty a předkrmy
VELKÝ zeleninový salát alá César s
kuřecími prsními nudličkami s vejcem,
opečenými krutony a parmazánovým
dresingem (1,3,7,10) .... 169,-

Salát z červeného zelí, řepy a
čerstvého koriandru .... 45,-

polévky
Kulajda s houbami, bramborami a
smetanou (1,3,7) .... 49,-

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

Svíčková na smetaně, houskový
knedlík, brusinky, citron (1,3,7,9,10) ....
179,-

Holandský sekaný řízek, bramborová
kaše s máslem a pažitkou (1,3,7) ....
159,-

Dušená pohanka na cibulce s brynzou,
restovanou slaninou a uzenou
krkovičkou (7) .... 139,-

Čtvrtek

DNES ZAVŘENO - STÁTNÍ SVÁTEK -
Den boje za svobodu a demokracii a
Mezinárodní den studentstva

Pátek

Tento den máme ZAVŘENO, máme
SANITÁRNÍ ÚKLID

    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  


