
týždenné menu 
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objednávky
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dezert týždňa

obsluhujeme 
v reštauráciii

+
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+
osobný odber 

+
objednávky

+421-948-858-900

odporúča
👨🍳  

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

zemiaky, smotanový dip
€15,20

(1,7,12) špenátová krémová polievka s feta syrom €1,70

(1,7/IT) kuracie stehná zapečené s bazalkovým pestom a parmezánom na rizote 
s cuketou, mladou cibuľkou a sušenými paradajkami

€8,50
(1,3,7) domáce bryndzové pirohy, opečená slanina a cibuľka, kyslá smotana 

€7,50

(7,9,12) boršč s hovädzím a bravčovým mäsom, kyslá smotana €1,90

(1,2,3,4,7/AT) grilovaná morská šťuka v limetkovo-maslovej marináde, 
krémová omáčka z výpeku, gratinované zemiaky s parmezánom

€9,20
(1,3,7,12) vegánsky kuskus s restovanými hubami, údený tofu syr, 

fazuľky, hrášok, jarná cibuľka, a cherry paradajky
€6,90

(1,6,7,11) šošovicová polievka na paradajkový spôsob €1,70

(7/DE) pečená bravčová krkovička s bylinkovým maslom, restovaná zelenina 
(mrkva, petržlen, cuketa, fazuľové lusky, baby zemiačky)  

€8,90
(7,8) šafránové krémové rizoto s cherry paradajkami, opečenými píniami, 

chrumkavou cibuľkou a parmezánom
€7,90

(1,3,7) cesnaková polievka so zemiačkami a párkom €1,50

(1,7,12/DE) konfitované bravčové pliecko, omáčka z výpeku, pučené zemiačky s 
opečenou slaninkou a cibuľkou, šalát z čerstvej cvikly

€8,90
(1,3,7) prívarok z farebnej šošovice, volské oko, varené baby zemiačky na masle 

s čerstvou petržlenovou vňatkou
€6,90

(1,3,7,9) hovädzí vývar s rezancami a zeleninou €1,50

(1,3,7,12/AT) hovädzie varené pliecko so zeleninou, jemná chrenová omáčka z 
vývaru, domáca parená knedľa

€8,90
(1,3,7) tagliatelle s chilli, cesnakom, čerstvou petržlenovou vňatkou, 

maslom a strúhaným parmezánom
€6,90

(1,7,12) 300g 
grilovaný syr halloumi, 

restovaná čerstvá zelenina, 
basmati ryža 
€11,50
(1,3,7) 300g 

pirohy plnené slivkovým 
džemom, posypané orechami, 

preliate maslom 
€7,50

(1,3,7) 150g 
domáci banánový koláč z 

ovsených vločiek s 
mandľami a karamelom

€3,60

zeleninový šalát k menu €2,90 /  
polievka, alebo šalát bez menu €3,60

svadobný balíček



ponuka obedov 03.10. - 07.10.2022
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

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

zemiaky, smotanový dip
€15,20

(1,7,12) 300g 
grilovaný syr halloumi, 

restovaná čerstvá zelenina, 
basmati ryža 
€11,50

(1,3,7) 300g 
pirohy plnené slivkovým 

džemom, posypané orechami, 
preliate maslom 

€7,50

(1,3,7) 150g 
domáci banánový koláč z 

ovsených vločiek s 
mandľami a karamelom

€3,60


