
týždenné menu  
denne v ponuke

utorok

streda

štvrtok

piatok

dobré obedy 
23.11. - 27.11.2020

pondelok

11:00 - 14:00

objednávky 

+421-948-858-900

Obedy podávame  
11:00 - 14:00 hod. 

obsluhujeme  

na terase ako doteraz :-) 
+ 

osobný odber  
+ 

rozvoz 

objednávky 
+421-948-858-900 

dobré obedy od €4,50  

polievka alebo miešaný zeleninový šalát k menu €0,80 
(bez menu €2,50)

našu ponuku 
nájdete aj v 

aplikácii WOLT

(1,3,7,12) hubová polievka so zeleninou a cestovinou €0,80 

(6,11/IT) "bulgogi" kuracie prsia restované v kórejskej marináde so zeleninou,  
dusená ryža basmati, čerstvý korainder 

€6,70   
(1,3,7) smotanový špenát s volským okom, varené zemiačky s maslom 

€4,50

(1,7) tekvicová krémová polievka €0,80 

(1,3,7,12/IT) pečené kuracie stehná v BBQ marináde,  
miešaný zeleninový šalát, pečená bagetka 

€6,70 
(1,3,7) zemiakové gnocchi, gorgonzolová omáčká, cherry paradajky  

€4,50

(7) karfiolová polievka so zemiakmi €0,80 

(1,3,7,12/DE) guličky z mletého hovädzieho pliecka v omáčke z paradajok  
s čerstvou bazalkou na cestovinách tagliatelle   

€6,60 
(1,3,7) bryndzové pirohy s kyslou smotanou, mladou cibuľkou a opečenou slaninkou  

€4,50

(7/AT) 170g/200g  

kurací steak na bylinkách, 
restovaná zelenina s baby 

zemiačkami 
€9,50

(1,3,7) 300g  

linguine aglio olio  
chilli, vňatka a parmezánom  

€7,00 

(1,3,9) paradajková polievka so syrom €0,80 

(7,12/AT) grilovaná bravčová panenka, pučené zemiačky s maslom a pažítkou, čalamáda   
€6,90 

(7,12) šošovica s pečenou tekvicou hokaido, baby zemiačky, šafrán, baby špenát, klíčky a 

tekvicové semienka  
€4,50

(7,12) 300g  

kuskus šalát s feta syrom, 
olivami, červenou cibuľou a 

čerstvou zeleninou  
€6,90

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

(1,3,7,10,12/DE) steak z bravčového karé v domácej marináde,  
pučené zemiačky s maslom a pažitkou  

€6,80 
(7,8) rizoto s cuketou, paradajkami, bazalkovým pestom, píniami a parmezánom 

€4,50

odporúča 

👨🍳  (boss) 

(1,3,7) 150g  

tiramisu 
domáci overený recept  

(robíme už 9 rokov) s mascarpone a 
vanilkou (bez žltka)  

€3,50



ponuka obedov 23.11. - 27.11.2020

Obedy podávame: 

11:00 - 14:00 hod. (pon - pia) 

1) take away / so sebou 

(nemusíte čakať, zavolajte vopred) 

+ 

2) terasa (pre otužilcov 😉) 

+ 

3) rozvoz 

(€2 / jazda, od 3 obedov rozvoz grátis) 

_______________________________

__ 

objedávky:  

+421-948-858-900

týždenné menu  
denne v ponuke

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

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

(1,3,7) 150g  

tiramisu 
domáci overený recept (robíme už 
9 rokov) s mascarpone a vanilkou 

(bez žĺtka)  
€3,50

(7/AT) 170g/200g  

kurací steak na 
bylinkách, restovaná 

zelenina s baby 
zemiačkami 

€9,50

(1,3,7) 300g  

linguine aglio olio  
chilli, vňatka a 
parmezánom  

€7,00 
(7,12) 300g  

kuskus šalát s feta 
syrom, olivami, červenou 

cibuľou a čerstvou 
zeleninou  
€6,90


