
Telefón: 44 317 35, 4298333    Cena obeda: 3,90€ 

JEDÁLNY LÍSTOK  

PRE ZÁVODNÉ STRAVOVANIE 

14.01.2019 – 18.01.2019 
PONDELOK: 14.01. 2019 
033  Rascová s vajcom, chlieb (múka, vajcia) 

120  Hovädzie soté na horčici (horčica), ½ hranolky, ½ dusená ryža 

120 Bravčový plátok s baby mrkvou  (maslo), 200g varené zemiaky (maslo) 

DELENÁ - 120  Bravčový plátok s baby mrkvou,  400g zel.šalát podľa dennej ponuky 

380  Zapekané cestoviny so šunkou, syrom a zeleninou (múka, vajcia, syr, smotana) 

UTOROK: 15.01. 2019 
033  Francúzska polievka, chlieb  

120  Prírodný kurací rezeň, 200g dusená ryža s hráškom, 45g zeleninová obloha  

DELENÁ -120  Prírodný kurací rezeň , 400g zel. šalát podľa dennej ponuky 

150 Pštrosie vajce (vajcia, múka), 200g zemiaky na kyslo (smotana, múka), chlieb 

350  Šampiňónové rizoto (smotana, syr), 150g červená repa 

STREDA: 16.01. 2019 
033  Hrachová polievka s krutónmi (múka) 

120 Znojemský guľáš (smotana, múka), 200g slovenská ryža (múka) 

120  Kurací plátok, 150g brokolicová omáčka (smotana, múka), 200g opekané zemiaky 

DELENÁ- 120 Kurací plátok, 150g brokolicová omáčka, 400g zel. šalát podľa dennej ponuky 

350 Žemľovka s ovocím (múka, mlieko, vajcia), čaj  

ŠTVRTOK: 17.01. 2019 
033 Česká bramboračka, chlieb (múka) 

220  Plnené kuracie stehná (vajcia, múka, mlieko), 200g dusená ryža, 150g ovocný kompót 

DELENÁ – 220     Plnené kuracie stehná, 400g zel. šalát podľa dennej ponuky 

120  Segedínsky guľáš (múka, smotana), 160g kysnuté knedle (múka, vajcia, mlieko) 

300  Granadiersky pochod (múka), 150g kyslá uhorka, keks 

PIATOK: 18.01. 2019 
033  Slepačí vývar s rezancami a zeleninou (zeler, múka), chlieb 

120   Vyprážaný brav. rezeň (múka, vajcia, mlieko), 250g zemiakový šalát (majonéza) 

DELENÁ – 120    Vyprážaný brav. rezeň, 400g zeleninový šalát podľa dennej ponuky 

120  Piccata Toscana /kur. obrátený rezeň s paradajkovo-bazalkovou omáčkou/ (múka, vajcia), 200g Tagliatelle 

350 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom (múka, vajcia, mlieko),  ovocie 

Každý deň v ponuke:  cena menu 4,20 € 

033 Slepačí vývar s cestovinou (múka, zeler) 

250g Gazdovské pirohy (mlieko, múka, vajcia, bryndza), 2 dcl mlieko 

120g Vyprážaný syr (mlieko, múka, vajcia, syr tehla), 200g var. zemiaky (maslo), 50g tat. omáčka (horčica, vajcia) 

120g Vypážaný kurací rezeň (mlieko, múka, vajcia), 200g mast. zemiaky (maslo), 45g zel. obloha 

400g Zeleninový šalát so syrom, bagetka (múka, syr tehla) 

Špeciálne menu: cena 5,00 € 

120 Kurací prírodný rezeň, 300g dusená anglická zelenina na masle 

DENNÁ PONUKA ČERSTVÝCH ZELENINOVÝCH ŠALÁTOV 
Zmena jedálneho lístka vyhradená. 

Hmotnosť mäsa je uvádzaná v surovom stave. 


