
 

 

   

Pondelok 01.08.2016 
Polievka: Zeleninová krémová 1,7/ Slepačia s mäsom a rezancami 1,3,7,9 

1. Zapekané kuracie prsia so syrom a šunkou, ryža, šalát  1,7 
2. Bravčový paprikáš, halušky 1,7,3 

Utorok 02.08.2016 
Polievka: Lúsková kyslá 1,7 / Slepačia s mäsom a rezancami 1,3,7,9 

1. Kuracie prsia so syrovou omáčkou, cestovina 1,3,7 
2. Bravčová panenka s oravskou slaninkou, ryža, uhorka  1 

Streda 03.08.2016 
Polievka: Karfiolová krémová  1,7 

    Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami  1,3,7 
1. Pečené kuracie stehno, ryža, kompót 1 
2. Hovädzie na hríboch, tarhoňa  1,3 

Štvrtok 04.08.2016 
Polievka: Fazuľová s udeninou  1/ Slepačia s mäsom a rezancami 1,3,7,9 

1. Vyprážaný Gordon blue, ryža, šalát  1,3,7 
2. Hrachový prívarok, údená krkovička, chlieb  1 
 

Piatok 05.07.2016 
Polievka: Paradajková so syrom  1,7 / Slepačia s mäsom a rezancami  1,3,7,9 

1. Kurací gyros, zemiakové hranolky, dressing  7 
2. Grilovaný losos s bylinkovým maslom, varené zemiaky   
 

Týždenné menu, čas prípravy cca 15-20min. 
1. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, tatárska omáčka 1,3,7 
2. Fit šalát 7 
3. Makové šúľance s maslom  1,3,7 

 

    

Označenie alergénov: 1. Obilniny obsahujúce lepok, 2. Kôrovce a výrobky z nich, 3. Vajcia a výrobky z nich, 4. Ryby a výrobky 
z nich, 5. Arašidy a výrobky z nich, 6. Sójové zrná a výrobky z nich, 7. Mlieko a výrobky z neho, 8. Orechy, ktorými sú mandle, 
lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové, orechy a queenslandské orechy a 
výrobky z nich, 9. Zeler a výrobky z neho, 10. Horčica a výrobky z nej, 11. Sezamové semená a výrobky z nich, 12. Oxid siričitý a 
siričitany v koncentráciách vyšších ako 10mg/kg alebo 10 mg/l, 13. Vlčí bôba výrobky z neho, 14. Mäkkýše a výrobky z nich 

Reštaurácia Štrkovec 
DENNÉ OBEDOVÉ MENU 4,50 € 

• denné obedové menu sa podáva každý pracovný deň od 11,00 do 15,00 hod. 

• výmena prílohy, ak nie je uvedená v dennej ponuke sa účtuje podľa platného cenníka z Jedálneho lístka 

• návštevníci reštaurácie Štrkovec majú parkovné počas obedového menu ZADARMO, pokiaľ predložia pokladničný  
doklad z reštaurácie Štrkovec a parkovací lístok na recepcii hotela 

• obsah polievky je 0,30 l, váha prílohy je minimálne 120g, váha mäsa pred tepelnou úpravou je minimálne 140g 

Platbu kartou 
hláste vopred 


