
                           (7) hráškový krém s mätou a kyslou smotanou €0,80 

(12/AT) grilovaná bravčová panenka s dusenou šošovicou a restovanou cuketou,  
pikantná omáčka  

€6,90 
(7) rizoto s pečenou tekvicou hokaido, gaštanmi a parmezánom  

€4,50

(1,6,10,12) šošovicová polievka na paradajkový spôsob €0,80 

(1,7/IT) 260g/200g pečené kuracie stehná, pučené zemiačky s cibuľkou a slaninou,  
mrkvový šalát s citrónom  

€6,60 
(7,12) kukuričná polenta zapečená s bazalkovým pestom, olivami,  

sušenými paradajkami a mozzarelou 
€4,50

(1,3,9) slepačia polievka s cestovinou a zeleninkou €0,80 

(1,3,7,12/AT) pastiersky syr plnený šunkou a hubami, zemiakové hranolčeky,  
domáca tatárska omáčka    

€6,50 
(1,3,7,12) pikantný kuskus s cibuľkou, sušenými paradajkami, avokádom a fetou  

€4,50

(7,8) zemiaková krémová polievka €0,80 

(1,3,7,12/AT) ragú z hovädzieho pliecka na bylinkách a mede, mascarpone pena,  
čučoriedky, opečená žemľová knedľa   

€6,90 
(7) plnené zemiaky zapečené s bryndzou, mladou cibuľkou a paprikou,  

opečená slanina, čerstvá zelenina 
€4,50

(3) karfiolová polievka so zemiakmi, rascou a vajíčkom €0,80 

(1,3,7,12/AT) konfitovaná krkovička so zeleninou na omáčke z výpeku,  
zemiakovo-zelerové pyré, čalamáda 

€6,60 
(1,3,7,8) penne s bazalkovým pesto, baby brokolicou, paradajkami a parmezánom 

€4,50

Vyhradzujeme si právo zmeny jedál podľa dstupnosti surovín.  
Hmotnosť mäsa je uvedená pred tepelnou prípravou, hmotnosť prílohy alebo hotového jedla je uvedená po tepelnej 

úprave. Zmluvné ceny sú tvorené dohodou a sú vrátane DPH 20%. Ceny sú platné od 11.02.2019. Prevádzkovateľ A 
Premium Services s.r.o, Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava, IČO 46192301. Krajiny pôvodu mäsa sú uvedené pri každom 

mäsitom jedle za alergénmi v skratkách: AT = Rakúsko, CZ = Česká republika, DE = Nemecko, IT = Taliansko, FR = 
Francúzsko

(1,3,7,12/AT) 150g/200g kuracie prsia v 
trojobale, batatové hranolky, 

coleslaw 
€8,90

týždenné menu

(1,3,7,12) 300g papardele fungi, 
hliva, edamame fazuľky, sušené 

paradajky, parmezán  
€6,70

(3,4,) 300g tuniakový šalát s olivami, 
vajíčkom a červenou cibuľkou a 

čerstvou zeleninou  
€6,50 

koláč týždňa

(1,3,7,8) 100g ovocný koláč s orechami 
€1,90

utorok

streda

štvrtok

piatok

polievku môžno nahradiť  
 150g miešaný zeleninový šalát

odporúča 

!  (boss) 

dobré obedy 
24.02. - 28.02.2020

pondelok

11:00 - 14:00

parkovanie grátis 
+ 

možnosť nabíjania  
elektromobilu

dobré obedy od 
€4,50  

polievka alebo miešaný 
zeleninový šalát k menu €0,80 

(bez menu €2,50) 
  

alebo ala Carte  
na druhej strane

espresso + koláč  

€2,90

ceny jedál na daný deň sú uvedené bez polievky, cena polievky k hlavnému jedlu je €0,80, gramáž / litráž pokiaľ nie je 
uvedené inak: všetky polievky 0,25l, hmotnosť mäsa 150g, hmotnosť prílohy 200g, vegetariánske jedlá 300g, miešaný 

zeleninový šalát 150g

v našom vynovenom relaxe si 

pusti vlastnú hudbu z  tvojho 

mobilu cez bluethoot, lebo naša 

nová vírivka ma repráky



a’la carte ponuka jedál (aj počas obedov)

100g hovädzie carpaccio €750 
(kapary, sušené paradajky, parmezán, bylinky, krutóny) 1,3,7,12 / NL 

0,25l cuketová polievka na kari €380 
(polievka z restovanej cukety a póru s kari a kokosovým mliekom) 7 

150g /200g teľacia špička na pomarančoch, cestovinové 
linguine €1550 

(pomaly dusené kúsky teľacej špičky na pomarančoch a mrkve) 7,12 / AT 

170g /200g kurací steak sous vide s bylinkami, pórové rizoto 
€1390 

(kurací steak s bylinkovým maslom na rizote s pórom, hlivou a sušenými 
paradajkami) 7 / AT 

200g /200g grilovaná panenka v zázvorovej marináde na 
restovanej zelenine €1490 

(do ružova upečená bravčová panenka z grilu, restovaná sezónna zelenina) 
6,7 / DE 

300g rizoto s edamame fazuľkami, paradajkami a 
parmezánom €890 

(krémové rizoto s tymiánom, paradajkami, fazuľkami a maslom) 6,7 

300g linguine s chilli a cuketou €850 
(opečené píniové oriešky, cuketa, pór, maslo a parmezán) 1,7,8 

250g klíčkový šalát s kalerábom a jablkom €790 

(polníček, kaleráb, jablko, pínie, mrkva, reďkovka, výhonky so zeleniny,  

celozrnné krutóny, parmezán, sézamový olej) 1,3,7,8,11 

150g čokoládový krém s malinami a keksami €300 

(vyšľahaný krém z belgickej čokolády a smotany, maliny, keksy) 1,3,7 


