
týždenné menu  
denne v ponuke

utorok

streda

štvrtok

piatok

dobré obedy 
29.11. - 03.12.2021

pondelok

11:00 - 14:00

odporúča 

👨🍳  (boss) 

objednávky 

+421-948-858-900

dobré obedy od €4,90 

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

vernostná akcia -  
privátny wellness 

viac info na recepcii

jesenný dezert týždňa

(1,6,7,11) šošovicová polievka na paradajkový sposob €0,80 

(1,7,10,12/IT) grilovaný špíz v marináde (kuracie prsia, syr, klobása, cibuľa, paprika), omáčka 
demi glace, dusená ryža, čalamáda 

€6,90 
(1,3,7,12) karfiol v trojobale, zemiakové pyré s maslom, tatárska omáčka 

€5,10

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

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

€7,40 

(1,3,7) rizoto na peruánsky spôsob s chilli, edamame fazuľkami a parmezánom 
€5,10 

(—) hrášková číra so zemiakmi a mrkvou €0,80 

(1,3,7,12/AT) hovädzie varené pliecko so zeleninou,  sviečková omáčka, opečená slanina, 
brusnice, domáca parená knedľa 

€7,50 
(7,12) kukuričná polenta zapečená s bazalkovým pestom, olivami, sušenými paradajkami 

a mozzarelou 
€4,90

(1,3,7) kukuričná krémová polievka s kuracím mäskom €0,80 

(1,3,7,10/DE) chickenburger s kuracím mäsom obaleným v cornflackes, 
šalát, paradajka, sweet chilli, majonéza, hranolčeky  

€7,50 

(1,3,7) lasagne zapečené so zeleninou, talianskou omáčakou z paradajok, bešamelom a 
parmezánom  

€5,10

(6,7) zeleninová polievka s kari, údeným tofu a cícerom €0,80 

(1,6,7,12/AT) bravčová panenka v parmezánovom cestíčku, vínová redukcia, zemiakové 
pyré, šalát coleslaw 

€7,30 
(1,3,7) tagliatelle s chilli, cesnakom, čerstvou petržlenovou vňatkou, maslom a 

strúhaným parmezánom 
€4,90

(1,3,7/) 300g  

restovaná kačacia pečeň na 
cibuľke s bylinkami, mastené lokše, 

pikantný figový džem   
€11,00

(7,8,12) 300g  

cukinové rizoto so sušenými 
paradajkami, opečenými píniami 

a parmezán 
€9,90

(1,3,4,7) 300g 

tagliatelle s tuniakom, 
paradajkami, olivami, cibuľkou a 

parmezánom  
€9,90 

(1,3,7) 150g  
gaštanová roláda s mascarpone 

a belgickou čokoládou 
€3,90

obsluhujeme  
v teplúčku na hotelovej izbe 

+ 
osobný odber  

+ 
rozvoz 

objednávky 
+421-948-858-900

našu ponuku 
nájdete aj v 

aplikácii WOLT



ponuka obedov 29.11. - 03.12.2021

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

Obedy podávame: 

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

1)  v teplúčku na hotelovej izbe 

(ku každému zakúpenému jedlu / nápoju 

poskytneme izbu na 45 minút grátis) 

+ 

2) take away / so sebou 

(nemusíte čakať, zavolajte vopred) 

_________________________________ 

objedávky:  

+421-948-858-900

dezert týždňa

(1,3,7/) 300g  

restovaná kačacia 
pečeň na cibuľke s 

bylinkami, mastené lokše, 
pikantný figový džem   

€11,00

(7,8,12) 300g  

cukinové rizoto so 
sušenými paradajkami, 

opečenými píniami a 
parmezán 
€9,90

(1,3,4,7) 300g 

tagliatelle s tuniakom, 
paradajkami, olivami, 

cibuľkou a parmezánom  
€9,90 

(1,3,7) 150g  
gaštanová roláda s 

mascarpone a belgickou 
čokoládou 

€3,90


