
Fast Good – buffet restaurant menu na týden od 28. 11. 2022

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

Pondělí

saláty a předkrmy
Zelný salát s mrkví a majonézou
(3,7,10) .... 45,-

VELKÝ farmářský salát s plátky
vepřového karé, vařeným vejcem,
pečenými grenaille brambůrkami,
zelenými fazolkami a hořčičným
dresingem (3,10) .... 179,-

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

hotová jídla
Hrachová kaše, opečená uzená
krkovička, kyselá okurka .... 139,-

Vepřové kostky na paprice, vařené
těstoviny (1,3,7) .... 149,-

Smažený sýr GOUDA, vařené
brambory, tatarská omáčka, (1,3,7,10)
.... 169,-

Plněný paprikový lusk v rajské omáčce,
houskový knedlík (1,3,9) .... 169,-

Úterý

saláty a předkrmy
Zelný salát s mrkví a majonézou
(3,7,10) .... 45,-

VELKÝ farmářský salát s plátky
vepřového karé, vařeným vejcem,
pečenými grenaille brambůrkami,
zelenými fazolkami a hořčičným
dresingem (3,10) .... 179,-

polévky
Polévka z hlívy ústřičné alá dršťková (1)
.... 55,-

hotová jídla
Kuřecí prsní nudličky v hoisin omáčce s
arašidy, bambusovými výhonky a
čerstvým koriandrem, dušená
jasmínová rýže .... 149,-

Vepřové kostky dušené v mrkvi, vařené
brambory s máslem (7) .... 139,-

Hovězí pečeně na houbách ve
smetanové omáčce, houskový knedlík
(1,3,7) .... 179,-

Záhorácký vepřový závitek z vepřového
karé s kysaným zelím a slaninou,
bramborový knedlík (1,3,7) .... 159,-

Středa

saláty a předkrmy
Zelný salát s mrkví a majonézou
(3,7,10) .... 45,-

VELKÝ farmářský salát s plátky
vepřového karé, vařeným vejcem,
pečenými grenaille brambůrkami,
zelenými fazolkami a hořčičným
dresingem (3,10) .... 179,-

polévky
Květáková polévka s brokolicí a
smetanou (1,7) .... 45,-

hotová jídla
Pečené králičí stehno a vepřový bok na
zelenině, bramborový knedlík (1,3,7,9)
.... 179,-

Rozlítaný hovězí španělský ptáček,
dušená jasmínová rýže (1,3,10) ....
169,-

Opečená jitrnička, vařené brambory,
kysaný zelný salát (1) .... 149,-

Lasagne s masovým ragú ala
Bolognesse sypané sýrem
parmazánového typu (1,3,7,9) .... 169,-

Čtvrtek

saláty a předkrmy
Zelný salát s mrkví a majonézou
(3,7,10) .... 45,-

VELKÝ farmářský salát s plátky
vepřového karé, vařeným vejcem,
pečenými grenaille brambůrkami,
zelenými fazolkami a hořčičným
dresingem (3,10) .... 179,-

polévky
Cibulačka s kořenovou zeleninou a
zašlehaným vejcem (3,9) .... 45,-

hotová jídla
Strapačky s kostičkami uzeného masa
míchané s kysaným zelím (1,3,7) ....
149,-

Hovězí kližka na česneku, dušený
špenát, bramborový knedlík (1,3,7) ....
179,-

Smažený filet z tresky, bramborová
kaše s máslem, citron (1,3,4,7) .... 179,-

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

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

Pátek

saláty a předkrmy
Zelný salát s mrkví a majonézou
(3,7,10) .... 45,-

VELKÝ farmářský salát s plátky
vepřového karé, vařeným vejcem,
pečenými grenaille brambůrkami,
zelenými fazolkami a hořčičným
dresingem (3,10) .... 179,-

polévky
Gulášová polévka s vepřovým a
hovězím masem a bramborami (1) ....
55,-

hotová jídla
Pečené kuře, červené hlávkové zelí,
bramborový knedlík (1,3,7) .... 159,-

Grilované zabijačkové kroupové jelítko,
šťouchané brambory s jarní cibulkou (7)
.... 149,-

Frankfurtská hovězí pečeně s párkem,
dušená jasmínová rýže (1,7) .... 169,-

Zeleninové lečo s klobásou a vejci,
vařené brambory s máslem (3,7) ....
139,-

    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  


