
Fast Good – buffet restaurant menu na týden od 21. 11. 2022

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

Pondělí

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

VELKÝ těstovinový salát míchaný s
kostičkami krůtích prsou, kukuřicí,
rajčaty a pesto majonézou (1,3,7,10) ....
169,-

polévky
Česnekovo bramborový krém s pórkem
a opečenými krutony (1,7) .... 45,-

hotová jídla
Zvěřinový guláš z divočáka s žampiony,
houskový knedlík (1,3,7) .... 179,-

Opečená bavorská klobáska,
bramborová kaše s máslem (1,7) ....
139,-

Pšeničná tortila plněná hovězím ragů s
fazolemi, rýží, kukuřicí a zakysanou
smetanou, salátek z trhaných listů
(1,3,7,9) .... 149,-

Cikánská vepřová pečeně, dušená
jasmínová rýže .... 149,-

teplé dezerty
MAXI kynutý knedlík plněný borůvkami,
cukrem a šlehaným tvarohem (1,3,7) ....
109,-

Úterý

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

VELKÝ těstovinový salát míchaný s
kostičkami krůtích prsou, kukuřicí,
rajčaty a pesto majonézou (1,3,7,10) ....
169,-

polévky
Polévka ze zelených fazolek na kyselo
s bramborami a vařenými vejci (1,3,7)
.... 45,-

hotová jídla
Vepřové kostky dušené s kapustou,
vařené brambory (7) .... 139,-

Bulgurové rizoto s kuřecím stehenním
masem, cuketou a dýní hokaido (1) ....
149,-

Krůtí prsní steak, dušená zelenina na
bylinkovém másle, kukuřičný kus kus 
(7) .... 189,-

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

Středa

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

VELKÝ těstovinový salát míchaný s
kostičkami krůtích prsou, kukuřicí,
rajčaty a pesto majonézou (1,3,7,10) ....
169,-

polévky
Zvěřinový vývar s masovými knedlíčky,
zeleninou a nudlemi (1,3,9) .... 45,-

hotová jídla
Vepřové nudličky z kýty alá Katův šleh,
dušená jasmínová rýže .... 149,-

RETRO smažený studentský řízek,
bramborová kaše s máslem, kyselá
okurka (1,3,7) .... 139,-

Pečeně z divočáka, červené zelí,
bramborový knedlík (1,3,7) .... 179,-

Těstoviny s kuřecími prsními nudličkami
v sýrové omáčce sypané sýrem
parmazánového typu  (1,3,7) .... 169,-

Čtvrtek

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

VELKÝ těstovinový salát s kostičkami
krůtích prsou, kukuřicí, cherry rajčátky a
čerstvými okurkami v medově
hořčičném dresingu (1,3,7,10) .... 169,-

polévky
Pórková se zašlehanými vejci (3,9) ....
45,-

hotová jídla
Zapečené těstoviny s uzeným masem,
vejci a smetanou, kyselá okurka (1,3,7)
.... 149,-

Čočka na kyselo, opečená uzená
krkovička, restovaná cibulka, kyselá
okurka .... 139,-

Vepřové nudličky alá Stroganoff,
dušená jasmínový rýže (7) .... 149,-

RETRO zapečený kuřecí prsní plátek s
broskví a sýrem, vařené brambory s
čerstvou pažitkou (7) .... 179,-

teplé dezerty
Jablko v županu s čokoládovou
omáčkou (1,3,7) .... 99,-

Pátek

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

VELKÝ těstovinový salát míchaný s
kostičkami krůtích prsou, kukuřicí,
rajčaty a pesto majonézou (1,3,7,10) ....
169,-

polévky
Valašská kyselica s klobásou, uzeným
masem a bramborami  (1,7) .... 55,-

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

Plněné bramborové knedlíky s uzeným
masem, kysané zelí, restovaná cibulka
(1,3,7) .... 159,-

Hovězí loupaná plec, smetanová
koprová omáčka, houskový knedlík
(1,3,7) .... 169,-

Smažený kuřecí prsní řízek,
bramborový salát s majonézou, citron
(1,3,7,9,10) .... 179,-

    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  


