
POLEDNÍ MENU PO - PÁ 11:00 - 14:00
 POLÉVKA K HLAVNÍMU JÍDLU ZDARMA ! 

Pondělí: 15.5.2023  
Polévka: Zeleninový vývar se širokými nudlemi (k jídlu zdarma, samostatně 25 Kč)…A1,3,9
350g Bramborové gnocchi s vepřovými kousky v rajčatové omáčce………......A1,3…....….125,-
300g Čočka na kyselo, opečená klobása, cibulka………………...…………...…A1……...….125,-
150g Kuřecí rarášci, vařený brambor, tatarská omáčka…..………….………..A1,3,7…......125,-
150g Vepřový kotlet se smetanovými žampiony, americký brambor, obloha....A1,7…….....135,-

Úterý: 16.5.2023  
Polévka: Rajská s rýží (k jídlu zdarma, samostatně 25 Kč)…………………....A1
150g Maďarský vepřový guláš, houskový knedlík……………….……......…....A1,3…....….125,-
200g Fazolové lusky na slanině, vařený brambor, zeleninová obloha…..…..…A1………....119,-
¼ ks Kuře pečené na bylinkách, dušená rýže……………….…..……..………..A1……........125,-
150g Smažený eidam v bulce, hranolky, tatarská omáčka…….………...….….A1,3,7…......135,-

Středa: 17.5.2023  
Polévka: Kachní kaldoun s nudlemi (k jídlu zdarma, samostatně 25 Kč)…….A1,3,9
130g Hovězí v koprové omáčce, vejce, brambor nebo houskový knedlík……..A1,3,7…......129,-
150g Cmunda po kaplicku (uzené se zelím v bramboráku)………………..…..A1,3...…......125,-
32cm Pizza Hawai - sugo, sýr, šunka, ananas…………………………………....A1,7...…......125,-
150g Kuřecí špíz s cibulkou, šťouchaný brambor, zeleninová obloha………...A1……...….135,-

Čtvrtek: 18.5.2023
Polévka: Zelná s klobáskou (k jídlu zdarma, samostatně 25 Kč)………...….....A1,7
350g Kuřecí rizotko sypané sýrem, okurka……………………………………...A1,7…...….125,-
200g Smažené pštrosí vejce, bramborová kaše, zeleninová obloha…….……....A1,3,7..…...125,-
150g Selská bašta, chlupatý knedlík, zelí……….….………………….…..…......A1,3……....125,-
150g Biftek z pravé svíčkové na bramborových půlkách, dresink, obloha…….A1,3,7.…....145,-

Pátek: 19.5.2023  
Polévka: Fazolová (k jídlu zdarma, samostatně 25 Kč)…...……………….…....A1
200g XXL kuřecí řízek, vařený brambor m.m., zeleninová obloha………….....A1,3,7..…...135,-
 4 ks Plněné borůvkové knedle, cukr, máslo, toping…………………………......A1,3,7….....119,-
350g Těstovinový salát se zeleninou a restovaným kuřecím masem, dresink….A1,3,7…….125,-
150g Vepřový steak s hermelínem a slaninou, krokety, česnek. dresink, oblohaA1,3,7….....135,-

Stálá nabídka od pondělí do pátku (doba přípravy cca 15 minut), polévka k jídlu zdarma:
120g Smažený sýr nebo hermelín, tatarská omáčka, příloha v ceně...........…....A1,3,7….....135,-
150g Kuřecí nebo vepřový řízek, příloha v ceně...........................................…....A1,3,7….....135,-

Přílohy: hranolky, ameriky, krokety nebo brambor (do 8:00, je-li ten den v jiné nabídce)

Jídla podáváme v restauraci nebo s sebou, závoz poledních meníček do firem 
v Polabinách a okolí (Hradiště, Rosice, Ohrazenice), objednávky jen na mobil 777 773 219.

Objednávky 7:00 - 10:00 nebo nejlépe den předem.

Polední meníčka jsou zveřejňována na našich stránkách www.restauracerosignano.cz, 
na našem Facebooku Restaurace Rosignano a na stránkách Menicka.cz.



PROVOZNÍ DOBA KUCHYNĚ: PONDĚLÍ - PÁTEK   11:00 - 14:00

Poloviční porce nedáváme. Platba stravenkami je bez navýšení ceny. 
Váha masa je uvedena v syrovém stavu. Seznam alergenů si vyžádejte u obsluhy.

V ROSIGNANU SI MŮŽETE ZAHRÁT  STOLNÍ TENIS , BEER-PONG NEBO ŠPRTEC (STOLNÍ HOKEJ) !!!

NABÍZÍME VÁM MOŽNOST BEZPLATNÉHO PRONÁJMU NOVÝCH SALONKŮ K POŘÁDÁNÍ OSLAV NAROZENIN, FIREMNÍCH
AKCÍ A MEJDANŮ, PROMOČNÍCH, SVATEBNÍCH A SMUTEČNÍCH HOSTIN, STUŽKOVACÍCH,MATURITNÍCH A SLUČOVACÍCH
VEČÍRKŮ, ROZLUČEK SE SVOBODOU, SPORTOVNÍCH PŘENOSŮ A SPORTOVNÍCH SCHŮZÍ, OBCHODNÍCH A REKLAMNÍCH 
MÍTINKŮ, PRIVÁTNÍCH HUDEBNÍCH VYSTOUPENÍ, VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT...  

www.restauracerosignano.cz                                                  email: info@restauracerosignano.cz
www.facebook.com/Restaurace Rosignano              info, rezervace míst a meníček: 777 773 219

Odpovědný vedoucí: Milan Koubek, Ohrazenická 310, Pardubice, IČO 16212151


