
týždenné menu  
denne v ponuke

utorok

streda

štvrtok

piatok

dobré obedy 
27.06. - 01.07.2022

pondelok

11:00 - 14:00

objednávky 

+421-948-858-900

dezert týždňa

obsluhujeme  
v reštauráciii 

+ 
na terase 

+ 
osobný odber  

+ 
objednávky 

+421-948-858-900

odporúča 

👨🍳  (boss) 

(1,7,12) polievka na mexický spôsob s hovädzím mäsom €1,20 

(1,6,7,12/AT) steak z bravčového karé v marináde, zemiakovo-zelerové pyré, klíčkový šalát 
so sezamom a paradajkami, prírodná omáčka 

€7,80 
(7,12) kukuričná polenta zapečená s bazalkovým pestom, olivami, sušenými paradajkami 

a mozzarelou 
€6,00

(1,7) paradajková polievka s parmezánom €1 

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

€7,50 

(1,3,7) rizoto na peruánsky spôsob s chilli, edamame fazuľkami, parmezánom a 
chrumkavou cibuľkou 

€6,20

(1,3,7,9) zeleninová krémová polievka so smotankou €1 

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

€7,90 
(1,3,7) penne carbonara s opečenou slaninkou, vaječným žĺtkom a strúhaným 

parmezánom 
€6,20

(1,3,7,9) hovädzí vývar s rezancami a zeleninou €1 

(1,3,7,12/AT) hovädzie varené pliecko so zeleninou, paradajková omáčka, domáca parená 
knedľa 
€7,90 

(1,3,7) pečené paradajky plnené kuskusom, mozzarelou, kukuricou a cibuľkou, zemiakové 
pyré s maslom 

€6,20

(3) polievka s medvedím cesnakom, zemiačkami a vajíčkom €1 

(1,2,3,4,7/AT) grilovaná morská šťuka v limetkovo-maslovej marináde, krémová omáčka z 
výpeku, pečené zemiačky s cibuľkou 

€8,90 
(1,3,7) špenátová placka plnená zeleninou a krémovým syrom, domáca paradajková 

salsa  
€6,20

(1,3,7) 150g  

bebe koláč s pudingom a 
malinovou redukciou 

€2,90

(1,3,7,8) 300g  

zapečená foccacia s 
mozzarelou, prosciutom, 

paradajkami a pestom, čerstvá 
zelenina 
€8,90

(7,8) 300g  

šalát s avokádom, feta syrom, 
cherry paradajkami, kešu a 

limetkovým dresingom 
€8,90

(1,3,7,12/AT) 150g/200g  
grilovaná bravčová panenka, 
čučoriedková omáčka, opekané 
baby zemiačky, cesnakový dip 

€14,90

zeleninový šalát k menu €1,90 /  
polievka, alebo šalát bez menu €2,90

svadobný balíček



ponuka obedov 27.06. - 01.07.2022
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 €1, 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 reštaurácii 

+ 

2) na terase 

+ 

2) take away / so sebou 

(nemusíte čakať, zavolajte vopred) 

_________________________________ 

objedávky:  

+421-948-858-900

dezert týždňa

(1,3,7) 150g  

bebe koláč s 
pudingom a 

malinovou redukciou 
€2,90

(1,3,7,8) 300g  

zapečená foccacia s 
mozzarelou, 
prosciutom, 

paradajkami a pestom, 
čerstvá zelenina 

€8,90

(7,8) 300g  

šalát s avokádom, feta 
syrom, cherry 

paradajkami, kešu a 
limetkovým dresingom 

€8,90

(1,3,7,12/AT) 150g/200g  
grilovaná bravčová 

panenka, čučoriedková 
omáčka, opekané baby 

zemiačky, cesnakový dip 
€14,90


