
Ku každému menu si môžete doobjednať:   120 g Miešaný listový šalát s čerstvou zeleninou    2 ,60€   

      

 Obedové menu 9,90 €  
Podávané od 12.00 – 14.00 h  

    

Pondelok 26.10.2020 Meniny má Demeter 
Predjedlo 80g Domáca nátierka s opečeným toastom  

Polievka 0,30 l Struková kyslá  (obsahuje: 1, 7)  

Hlavné jedlo 150 g Kurací stroganov, cestovina (obsahuje: 1, 3, 7)                                

Dezert podľa dennej ponuky  

Utorok 27.10.2020  Meniny má Sabína / Sabrina  
Predjedlo 80g Domáca nátierka s opečeným toastom  

Polievka 0,30 l Zeleninová polievka s cestovinou (obsahuje: 1, 3, 7)  

Hlavné jedlo 150 g Pečená krkovička, dusená červená kapusta, knedľa (obsahuje: 1, 3, 7)                         

Dezert podľa dennej ponuky 

Streda 28.10.2020  Meniny má Dobromila  
Predjedlo 80g Domáca nátierka s opečeným toastom  

Polievka 0,30 l Krémová špargľová  (obsahuje: 7)  

Hlavné jedlo 150 g Bravčový perkelt, šošovicovo zemiakový prívarok, kyslá pochutina (obsahuje:7) 

Dezert podľa dennej ponuky  

Štvrtok 29.10.2020  Meniny má Klára  
Predjedlo 80 g Domáca nátierka s opečeným toastom   

Polievka 0,30 l Slepačí vývar  (obsahuje: 1, 3, 7, 9)  

Hlavné jedlo 150 g Zapekaný kurací plátok s broskyňou a syrom,                                      

americké zemiaky, kapustový šalát s mrkvou (obsahuje: 7 ) 

Dezert podľa dennej ponuky  

Piatok 30.10.2020  Meniny má Šimon / Simona 
Predjedlo 80g Domáca nátierka s opečeným toastom  

Polievka 0,30 l Kapustnica  (obsahuje: 1, 3, 7)  

Hlavné jedlo 300 g Tvarohová žemľovka s jablkami (obsahuje: 1, 3,7)                                      

Dezert podľa dennej ponuky 

   

Alergény  
1. Obilniny obsahujúce glutén (lepok) 2. Kôrovce a výrobky z nich 3. Vajcia a výrobky z nich 4. Ryby a výrobky z nich 5.Arašidy     

a výrobky z nich 6. Sójové bôby a výrobky z nich 7. Mlieko a mliečne výrobky (vrátane laktózy) 8. Orechy a výrobky z nich    
9. Zeler a výrobky z neho 10. Horčica a výrobky z nej 11. Sezamové semeno a výrobky z neho 12.Oxid siričitý a siričitany                                   

v koncentráciách vyšších ako 10 mg kg alebo 10 mg/l  13. Vlčí bôb a výrobky z neho 14. Mäkkýše a výrobky z nich 

 
 Ceny sú platné od 5.10.2020  •  Cena je vrátane DPH  •  Hmotnosť jedál je uvedená v surovom stave   Prílohy sa môžu 

obmieňať v závislosti od množstva objednávok 

  


