Reštaurácia u PETYHO, Prílepská 2, Zlaté Moravce
Obedové menu
od 18.09.2017 – do 22.09.2017
Pondelok:

0,33 l Hŕstková polievka, chlieb – A1,
Kuracie rizoto s krabím mäsom/ kuracie mäso, krabie mäso, šunková saláma,
paprika, cesnak, cibuľa, syr Eidam /-A7,
2. 130g/85g Belehradský prírodný bravčový rezeň / bravčové stehno, zeleninové lečo, cesnak..../
200g
Opekané zemiaky
3. 3 ks
Tvarohové palacinky poliate čokoládovým topingom – A1,A3,A7,
Si veľmi hladný ? – Tak neváhaj !
Polievka podľa dennej ponuky + 3 dcl nápoja
180g Grilované kuracie prsia na valeriáne, 250 g Opekané zemiaky + sladkosť...........cena - 6,.€
1. 330g

Utorok:

0,33 l Frankfurtská polievka, chlieb – A1,
1. 130g/85g Tokáň na červenom víne / bravčové mäso, paradajky, cibuľa, ml. čierne korenie,
cesnak....../, 200 g Tarhoňa
2. 130g/85g Kuracie soté na spôsob „Chilli Con Carne“, 180 g Dusená ryža
3. 120g
Vyprážaný karfiol, 85g Tatárska omáčka, 200g Var. zemiaky-A3,A7
Si veľmi hladný ? – Tak neváhaj !
Polievka podľa dennej ponuky + 0,3 dcl nápoja
180 g Furmanský Rízek - vyprážaný bravčový rezeň, 250 g Opekané zemiaky + sladkosť–
A1,A3,A7,................................................................................................................................cena – 6.-€

Streda:

0,33 l Šampiňónová polievka kyslá, chlieb – A1,A7,
1. 130g/85g Jemne pikantné bravčové soté / bravčové stehno, cibuľa, slanina, šampiňóny, feferónky,
cesnak.../ , 2 ks Zemiakové placky – A1,A3,
2. 130g/90g Kuracie prsia zapekané s broskyňou a syrom, 180 g Dusená ryža – A7,
3. 250g/65g Penné quattro formaggi / štyri druhy syra / s grilovaným kuracím mäsom
Si veľmi hladný ? – Tak neváhaj !
Polievka podľa dennej ponuky + 0,3 dcl nápoja
180g Grilované morčacie prsia, grilovaná zelenina, 250g Opekané zemiaky+sladkosť...cena 6.-€

Štvrtok:

0,33 l
Fazuľová polievka sladká so zemiakmi a klobásou, chlieb – A1,A7,
1. 110g
Vyprážaný Hermelín v cestíčku, 85g Tatárska om.,200g Varené zemiaky–A1,A3,A7
2. 130g/90g Prírodný kurací rezeň „ Hrbáč „ / prírodné kuracie prsia s mletým bravčovým mäsom
zapekané syrom /, 180 g Dusená ryža – A7,
3. 330g
Strapačky / halušky, udusená sudová kapusta, slaninka / - A1,A3.
Si veľmi hladný ? – Tak neváhaj !
Polievka podľa dennej ponuky + 0,3 dcl nápoja
180 g Vyprážané kuracie prsia v pivnom cestíčku, 200 g Dusená ryža + sladkosť –
A1,A3,A7,...................................................................................................................................cena 6.- €

Piatok:

0,33 l Čínska – kyslo pikantná polievka – A1,A9,
1. 130g/85g Bravčový stehenný plátok na dubákoch, 180 g Dusená ryža
2. 130g/100g Vyprážaný kurací rezeň / v trojobale /, 200 g Varené zemiaky – A1,A3,A7,
3. 180g/70g Zeleninový šalát / čínska kapusta, paradajka, paprika, uhorka + olivový olej /
s Balkánskym syrom, dressing –A3,A7,
Si veľmi hladný ? – Tak neváhaj !
Polievka podľa dennej ponuky + 3 dcl nápoja
180 g Grilovaná bravčová krkovička, 250 g Opekané zemiaky + sladkosť .....................cena 6.- €
__________________________________________________________________________________
Každý deň Vám pripravujeme - Lekvárové palacinky – Grilované kuracie prsia – Vyprážané
kuracie prsia – Vyprážaný syr za cenu obedového menu
Informácie pre alergikov: V zmysle implementácie smernice č. 2003/89/ES-§9 výnosu MP SR a MZ SR č.1187/2004-100. Jedlá
označené A1-A12 obsahujú alergény: Zoznam alergénov je uvedený na prevádzke, na požiadanie Vám, bude predložený.

Cena Obedového menu 1,2,3, vrátane 2 dcl nápoja = 3,70 €
Telefonický kontakt: 0948685299

