Milí stravníci,
vzhľadom na aktuálnu situáciu okolo Koronavírusu sme sa pre tento týždeň rozhodli zredukovať naše
menu len na tri jedlá denne. Ďalšou z možností je objednať si obed aj domov (počas home office) za
ceny ako na prevádzke Poľská. Pri objednávke jedla na donášku si tiež môžete vybrať z aktuálnej ponuky
Týždenného menu ponúkaného na prevádzke Strojárenská 3. Možnosť objednávky z Týždenného extra
menu priamo na Poľskej ostáva nezmenená.
Pondelok
Polievky :
0,25l

16.3.2020

A: Slepačí vývar (1,3,9)
B: Zemiaková polievka s paprikou (1,7,9)

Hlavné jedlá:
1.|150/200g Bravčové rezance z karé na čiernom pive a mede so slovenskou ryžou (1,7,9)
2.|150/200g Brašovská kuracia panvica s pečenými zemiačkami (1,9)
3.|350g
Pasta Florencia - cestoviny v smotnovo-šafránovej omáčke s brokolicou
sypané strúhaným syrom a rukolou (1,3,7,9)
Utorok
Polievky :
0,25l

Polievky :
0,25l

4,00 €

17.3.2020
A: Slepačí vývar (1,3,9)
B: Špenátová polievka s vaječnou striacatellou (1,7,9)

Hlavné jedlá:
1.|150/200g Kuracie prsíčka zapekané s paradajkou, syrom s varenými zemiačkami
a bylinkovou omáčkou (1,7,9)
2.|150/200g Bravčové pečené s kyslou dusenou kapustou
a zemiakovým knedlíkom (1,3,7,9)
3.|120/250g Rozpečený hermelín s omáčkou z karamelizovanej cibule a pomarančov
s pečenými zemiačkami (1,7,9)
Streda

4,00 €
4,00 €

4,00 €
4,00 €
4,00 €

18.3.2020
A: Slepačí vývar (1,3,9)
B: Zeleninový krém s krutónmi z bieleho chleba (1,7,9)

Hlavné jedlá:
1.|150/200g Bravčové rezance Ching tiao žou pchien (rezance bravčového karé
marinované v sójovej omáčke, koreninách a bielom víne) s orieškami, rezancami
farebnej papriky a dusenou ryžou (6,7,9)
4,00 €
2.|150/200g V korenistom cestíčku vyprážané kuracie prsíčka s maslovým
zemiakovým pyré (1,3,7,9)
4,00 €
3.|350g
Krémové rizoto s hokaido tekvicou, ricottou, rukolou
a strúhaným parmezánom (1,4,7,9)
4,00 €
Štvrtok
Polievky :
0,25l

19.3.2020
A: Slepačí vývar (1,3,9)
B: Fazuľková polievka s liatym cestom - mliečna, kyslá (1,3,7,9)

Hlavné jedlá :
1.|150/200g Gazdovská plnená kapusta s varenými petržlenovými zemiačkami
a kyslou smotanou (1,3,7,9)

4,00 €

2.|150/200g
3.|350g

Kuracie pečené prsíčko v slaninovom župane s vyprážanými zemiakovými
štvrťkami a dusenou ryžou (1,3,7,9)
Tvarohovo-ovocná žemľovka s hrozienkami, pečenou vaječnou penou
a ovocným (1,3,7)

Piatok
Polievky :
0,25l

4,00 €
4,00 €

20.3.2020
A: Slepačí vývar (1,3,9)
B: Brokolicová s nočkami (1,3,7,9)

Hlavné jedlá:
1.|150/200g Maslový sekaný holandský rezeň so zemiakovým pyré (1,3,7,9)
2.|150/200g Plátok kuracej galantínky (plnené vykostené kuriatko pečené na masle)
s pučenými zemiakmi a maslovou zeleninou (1,3,7,9)
3.|120/250g Vyprážaný syr s domácou tatárskou omáčkou a varenými zemiačkami (1,3,7)

4,00 €
4,00 €
4,00 €

Dezert
80g

Malinový brownies s karamelom a orieškami (1,3,6,7,8)

1,99 €

Týždenné extra menu
Polievky: Polievka dňa
Hlavné jedlá:

6.|150/150g Kurací steak z grilu na štvorfarebnom korení so zemiakovou trojhrankou,
šalátovým mixom a francúzskym dresingom (1,7,9)
7.|150/150g Vyprážaný syr so zemiakovými dukátmi a domácou tatárskou omáčkou (1,3,7,9)
8.|120/150g Grilovaný Hermelín s vyprážanými zemiakovými dukátmi a brusnicovou
omáčkou (7,9)
9.|350g Sladké guličky s nugátovou náplňou (1,3,7,8)
10.|250g Zeleninový šalát mix
11.|150/200g Vyprážaný bravčový rezeň so zemiakovými dukátikmi a oblohou (1,3,7)
12.|300g Šalát s tuniakom (4)
13.|300g Šalát s mozzarellou (7)

5,10€
5,40€
5,20€
4,80€
3,90€
5,90€
4,90€
4,90€

Doba čakania na extra menu je 15 minút
Alergény: 1. Obilniny obsahujúce lepok (t. j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné
odrody), 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 zrná a výrobky z nich, 7. Mlieko a výrobky z neho, 8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy,
vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy
a výrobky z nich, 9. Zeler a výrobky z neho, 10. Horčica a výrobky z nej, 11. Sezamové semená a výrobky z nich,
12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10mg/kg alebo 10 mg/l, 13. Vlčí bôb a výrobky z neho,
14. Mäkkýše a výrobky z nich.

Váha mäsa je určená v surovom stave, pred tepelnou úpravou. Poplatok za rozdelenie porcie
sa účtuje 1,50€. Cena samostatnej polievky z menu je 1,00 € s DPH. Pri objednávke tatárskej omáčky,
kečupu alebo horčice (30g) naviac účtujeme poplatok 0,29 €.

