
   Menu s polievkou: 5,40 EUR , Menu bez polievky: 5,00 EUR , Polievka: 1,50 EUR 

                                     Gramáž jedál: minimálne 200g, zmena jedálnička vyhradená, ponuka platná do vypredania

                      Alergény: 1: lepok, 3: vajcia, 4: ryby, 5: arašidy, 6: sója, 7: mlieko, 8: orechy, 9: zeler, 10: horčica, 11: sezam

   plzenskanarohu@gmail.com, www.plzenskanarohu.sk, www.facebook.com/Plzenskanarohu

PRÍLOHY K JEDLÁM 
Tatárska omáčka (ak nie je súčasťou menu)  (3,10)  - 0,50 €
Šalát/kyslá príloha podľa dennej ponuky (ak nie je súčasťou menu) - 0,50 €

Pondelok 02.05.2022
1: Bravčové dusené na rasci, ryža, uhorka  (1)

3: Zeleninový šalát so schwarzwaldskou šunkou, bageta (1,3,7)

Objednávky na dovoz: 0911 80 90 70

A: Kapustová polievka s klobásou  (1)

Utorok 03.05.2022

3: Zeleninový šalát so schwarzwaldskou šunkou, bageta (1,3,7)

4: Grilovaný encián s brusnicami, čerstvá zeleninka (7)

5: Poctivý výprážaný rezeň bravčový/kurací, zemiaky alebo ryža (1,3,7)

4: Grilovaný encián s brusnicami, čerstvá zeleninka (7)

5: Poctivý výprážaný rezeň bravčový/kurací, zemiaky alebo ryža (1,3,7)

A: Syrová kyslá polievka (1,7) 1: Bravčové na vínovej omáčke, tarhoňa (1,3)

2: Kurací Cordon bleu, varené zemiaky, šalát (1,3,7)

s rezancami (1,3) 2: Restované kuracie pečienky, ryža, uhorka (1)

3: Zeleninový šalát so schwarzwaldskou šunkou, bageta (1,3,7)

6: Vyprážaný syr, zemiaky alebo hranolky, domáca tatárka (1,3,7,10)

A: Zeleninová polievka (1) 1: Šťavnatá krkovička, ryža, šalát
2: Kurací paprikáš, domáce halušky (1,3,7,10)

3: Zeleninový šalát so schwarzwaldskou šunkou, bageta (1,3,7)

4: Grilovaný encián s brusnicami, čerstvá zeleninka (7)

Piatok 06.05.2022

Štvrtok 05.05.2022

5: Poctivý výprážaný rezeň bravčový/kurací, zemiaky alebo ryža (1,3,7)

6: Vyprážaný syr, zemiaky alebo hranolky, domáca tatárka (1,3,7,10)

A: Fazuľová polievka 1: Bravčové plátky zapekané s chrenom a syrom, varené zemiaky (1,7)

4: Grilovaný encián s brusnicami, čerstvá zeleninka (7)

5: Poctivý výprážaný rezeň bravčový/kurací, zemiaky alebo ryža (1,3,7)

6: Vyprážaný syr, zemiaky alebo hranolky, domáca tatárka (1,3,7,10)

Sladká bodka na záver týždňa: 7: Domáci ovocný posúch s mrveničkou - 3ks (1,3,7)

Chlieb (1,3,7)  - 0,10 €

A: Držková polievka (1) 1: Maďarský guláš, knedľa  (1,3,7,10)

B: Kurací vývar s cestovinou (1,9) 2: Kuracie vykostené stehná plnené sušenými paradajkami, ryža (1)

3: Zeleninový šalát so schwarzwaldskou šunkou, bageta (1,3,7)

2: Fazuľový prívarok, pečená klobása, chlieb (1,3,7)

4: Grilovaný encián s brusnicami, čerstvá zeleninka (7)

6: Vyprážaný syr, zemiaky alebo hranolky, domáca tatárka (1,3,7,10)

Streda 04.05.2022

5: Poctivý výprážaný rezeň bravčový/kurací, zemiaky alebo ryža (1,3,7)

6: Vyprážaný syr, zemiaky alebo hranolky, domáca tatárka (1,3,7,10)


