Denné špeciality 15.4. – 19.4.2019
Menu 1. Mäsité, Menu 2. Bezmäsité jedlá ....5,50 € (s DPH), Polievka v cene jedla
V prípade alergií alebo vegetariánstva sa prihláste ako prví, vieme jedlá upraviť

Pondelok
Polievka: Zemiaková cesnačka supreme s krutónmi (A: 1 7)
Menu 1: Hunter (Kanadský - poľovnícky) BBQ bravčový dusený steak
s opekanými zemiakmi a Caesar šalátom (A: 1,3 4,7)
Menu 2: Penne Primavera – cestovina v talianskej rajčinovej omáčke
so zeleninou a mozzarelou + Caesar šalát vedľa (A: 1,3 4,7)
Utorok
Polievka: Szegedínska so sudovou kapustou, mäsom a smotanou (A: 1,3 7)
Menu 1: Kuracie horné stehná Cacciatore (taliansky - poľovnícky) –
pečené so zeleninou (paprika, cibuľa, cesnak, šampióny a rajčiny)
dokončené parmesánom na ryži (A:)
Menu 2: Azijský (Orientálny rybársky) šalát so zeleninou, ryžovými
rezancami, tuniakom, slávkami, lososom a orientálnym teriyaki
dressingom (A: 1,3 7)
Streda

Polievka: Červeno fazuľová na kyslo (A: 1, 7)
Menu 1: Jägerschnitzel (Nemecký - poľovnícky) br.rezeň s hríbovou
gravy omáčkou na spätzloch (slížoch) s fazuľovými lúskami
a karotkou na masle (takýto ešte Nemci nejedli , lebo my sme v Novom Meste)
(A: 1,3 7)

Menu 2: Slovenský klasický špenát s volským okom a varenými
zemiakmi a kápiou (A: 1,3 7)
Štvrtok
Polievka: Hydinový vývar classic so zeleninou a slížikmi (A: 1,3 7)
Menu 1: Pečené morčacie prsia s krémovou tapenade omáčkou
baklažánu, zeleniny, olív a ančovičiek na ryži s gréckym šalátom
(A:1,7)

Menu 2: Divý Gorbusha losos pečený s provencálskym maslom,
preliaty holandskou omáčkou na ryži a šalátom ako na jednotke (A:,3,4, 7)
Piatok

ZATVORENÉ
Sviatok – Veľký Piatok
Reštaurácia zatvorená počas celých Veľkonočných sviatkov,
znova otvorené Ut. 23.4.2019

Štastné Menu 3 - každý deň :
Záhradný alebo Caesar šalát + mäso z jednotky
v niektorých prípadoch aj z dvojky + možnosť ryža alebo zemiaky na dopyt



XXL menu ( s pridaním množstva ) - alebo kombinácia menu 1 & 2

+ 2,50 € (satisfakcia garantovaná)

