
Denné menu:   cena 4,40 €                                             

Polievka podľa dennej ponuky 
Objem polievky: 0,33l,   

hmotnosť jedla min. 300g, prílohy: 150g, váha mäsa v surovom stave: 150g 
 

Pondelok: 
 12.8.2019 

1. Kuracie nugetky, varené zemiaky s maslom 
2. Br. prírodný plátok, ryža s hráškom 
 

1,3,7 

1,7 

Utorok:          
13.8.2019 

1. Čevabčiči, opekané zemiaky, horčica/cibuľa 
2. Kuracie stroganov, ryža 
 

1,3,7 

1,7 

Streda:          
14.8.2019 

1. Kurací steak s maslovou jarnou zeleninou 
2. Bravč. pečená krkovička s kyslou kaputou, knedľa 

 

7 

1,3,7 

Štvrtok:         
15.8.2019 

1. Gordon Blue (bravč.), varené zemiaky s maslom 
2. Kurací plátok s provensiálskym korením, ryža  
 

1,3,7 

 

 
Piatok:           
16.8.2019 

1. Plnená paprika s mäsovou guľkou, knedľa 
2. Kuracie prsia v syrovom cestíčku, zemiaky 

 

1,3,7 

1,3,7 

 
Sobota:         
17.8.2019 

1. Kuracie prsia caprese (mozzarela, paradajka),  
    ryža s restovaným pórom 
2. Zapekané cestoviny so zeleninou 
 

1,3,7 
1,3,7 

Nedeľa:         
18.8.2019 

1. Obrátený bravčový rezeň, zemiaková kaša 
2. Kuracie prsia so syrovou omáčkou, ryža 

1,3,7 

1,7 

 

Týždenné XL menu:   cena 5,70 €                                             

Polievka podľa dennej ponuky 
Objem polievky: 0,33l,   

hmotnosť jedla min. 400g, prílohy: 200g, váha mäsa v surovom stave: 180g (syr 200g) 

 

12.16.8.2019 1.Bravčové ragú, opekané zemiaky 

2.Miešaný šalát s tilapiou, francúzsky dresing, toast 
3.Vyprážané šampi)óny, opek.zemiaky, tatár. omáčka 
4. Tvarohová žemľovky s jablkami 
 

1,7 

1 

1,3,7 

1,3,7 

1.Obilniny obsahujúce lepok   

3.Vajcia a výrobky z nich 

7.Mlieko a výrobky z neho 

9. Zeler a výrobky z neho 

10. Horčica a výrobky z nej  
 

 

Miešané nápoje: 

 
Nealkoholické:  
 

0,3 l     Jablko a Citrón                       1,90 EUR 
(jablkový džús, minerálka, citrónová šťava, ľad, mäta, citrón, jablko) 
 

0,2 l     Curacao drink                         1,90 EUR 

(curacao sirup, tonic, ľad, citrón) 
 

0,2 l      Broskyňový kokteil                 1,90 EUR 
(broskyňový džús, citrónová šťava, minerálka,ľad,broskyňa, mäta) 
 

0,2 l      Granátové jablko                    1,90 EUR 
(džús granátové jablko, minerálka, ľad,limetka) 
 

0,34 l     Mochito Virgin                       1,90 EUR  
(limetkový džús, trstinový cukor, limetka, minerálka, mäta) 

 

 

S alkoholom: 

0,24 l    Bavorák                                  2,40 EUR 
(fernet stock, tonic, ľad, limetka) 
 

0,24 l    Betón                                      2,40 EUR    
(becherovka, tonic, ľad, citrń) 
 

0,24 l    Aperol                                     3,90 EUR 
(aperol, proseco, sóda, pomaranč) 
 

0,24 l    Citrusový Kokteil                     2,40 EUR 
(vodka, grepový a pomarančový džús, minerálka, ľad, citrón) 
  

0,24 l    Mochito                                   2,80 EUR        
(biely rum, trstinový cukor, limetka, mäta, ľad)  

 

  
 

   


