Telefón: 053/3210100, 053/3210106

Cena obeda: 3,90€

JEDÁLNY LÍSTOK
PRE ZÁVODNÉ STRAVOVANIE
11.02.2019 – 15.02.2019
PONDELOK: 11.02. 2019
033 Rascová s vajcom, chlieb (múka, vajcia)
120 Sviatočný mešec (syr), 200g dusená ryža, 45g zeleninová obloha
DELENÁ - 120 Sviatočný mešec, 400g zel.šalát podľa dennej ponuky
120 Bravčové soté Ohnivák, 200g farmárske hranolky
380 Palacinky s orechami, šľahačkou a čokoládou (múka, vajcia, mlieko, orechy)

UTOROK: 12.02. 2019
033 Šošovicová kyslá (mlieko), chlieb
220 Pečené kuracie stehná, 200g dusená ryža, 150g ovocný kompót
DELENÁ -220 Pečené kuracie stehná, 400g zel. šalát podľa dennej ponuky
120 Znojemský guľáš z bravčového mäsa (smotana, múka), 200g cestoviny (múka, vajcia)
350 Granadiersky pochod (múka, vajcia), 150g červená repa

STREDA: 13.02. 2019
033 Cesnaková číra s krutónmi (múka)
120 Sedliacky sviatok, 200g strapačky s kyslou kapustou a škvarkami (múka)
120 Karbonátok (múka, vajcia), 200g varené zemiaky, 150g uhorkový šalát

DELENÁ- 120

Karbonátok, 400g zel. šalát podľa dennej ponuky
350 Buchty na pare (múka, mlieko, vajcia), čaj

ŠTVRTOK: 14.02. 2019
033 Kelová polievka, chlieb (múka)
120 Plnený bôčik (vajcia, múka, mlieko), 200g zemiaková kaša (mlieko, maslo), 50g kyslá uhorka

DELENÁ – 120

Plnený bôčik, 400g zel. šalát podľa dennej ponuky
120 Kuracie ražniči, 200g dusená ryža, 150g zeleninový šalát
120 Zeleninový rezeň so syrom (múka, syr, vajcia), 200g zeleninová misa

PIATOK: 15.02. 2019
033 Drobková polievka s cestovinou (zeler, múka)
120 Segedínsky guľáš (múka, smotana), 160g kysnuté knedle (mlieko, vajcia, múka)
150 Grilovaný losos, 200g zemiaková kaša (mlieko, maslo), 100g anglická zelenina (maslo)

DELENÁ – 150

Grilovaný losos, 400g zeleninový šalát podľa dennej ponuky
150 Vyprážané šampiňóny (múka, vajcia, mlieko), 200g americké zemiaky, 50g tat. omáčka (majonéza)
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.

