
                                

                                Restaurant&Pizzeria Daniella 
                                                                                                        Týždenný jedálny lístok 

 

   22.05.2023 –26.05.2023    porcia 
                                                                                                                                    Číslo alergénu 

                    Pondelok:22.05.2023                          
         0,35l                                Polievka- Cesnaková so slaninou a mrkvou                                                                  1, 
    120/200/g                 1.Pečené kuracie stehno,dusená ryža,kompót                                                                     4,50 € 1, 
 150/200g                  2.Burger s trhaným bravčovým mäsom a kapustovým šalátom, hranolky                          5,00 € 1,3,7 
         690g                    3.Pizza- Študentská(par.omáčka,syr Mozzarella,saláma,šampióny)                                   5,40 € 1,3,7                        
                                      
                                   Utorok:23.05.2023 
       0,35l                         Polievka- Kyjevské ,,sči“                                                                                                       1,7 
   120/200g                   1.Bravčové karé špikované sušenou slivkou, zemiaková kaša                                           4,50 €   1,3,7 
   150/200g                   2.Kurací steak na cestovinách s hráškom a sušenými paradajkami                                    5,00 €   1,3,7 
         690g                     3.Pizza-Šampiónová(par.omáčka,syr Mozzarella,šampióny,olivy)                                   5,40 €   1,3,7                        
                                       
 
                Streda:24.05.2023         
        0,35l               Polievka- Vývar so zeleninou a mrveničkou                                                                               1,3,7                       
     120//200/g                 1.Hovädzí karlovarský guláš, domáca parená knedľa                                                       4,50 €  1,3,7 
     150/200g                   2.Burger s trhaným bravčovým mäsom a kapustovým šalátom, hranolky                        5,00 €  1,3,7                                     

         690g                     3.Pizza-Študentská(par.omáčka,syr Mozzarella,saláma,šampióny)                                  5,40  €  1,3,7                        
                                      
    
                       Štvrtok:25.05.2023    
      0,35l                                       Polievka- Cícerová                                                                                                                    1,  
  120//200/g                   1.Bravčové na námornícky spôsob, slovenská ryža                                                          4,50€ 1,3,7          
  150/200g                     2.Kurací steak na cestovinách s hráškom a sušenými paradajkami                                   5,00 € 1,3,7 
      690g                         3.Pizza Šampiónová(par.omáčka,syr Mozzarella,šampióny,olivy)                                   5,40 €  1,3,7                        
 
 
 
                                    Piatok:26.05.2023  
     0,35l                           Polievka- Kulajda                                                                                                                        1,3,7         
     120/200g                          1.Brokolicové placky, pečené zemiaky,dressing                                                        4,50  €  1,3,7 
     150/200g                  2.Burger s trhaným bravčovým mäsom a kapustovým šalátom, hranolky                       5,00 €  1,3,7                                      

         690g                    3.Pizza- Študentská(par.omáčka,syr Mozzarella,saláma,šampióny)                                  5,40  €  1,3,7                        

                                  
 
                                       Zmena jedálneho lístka je vyhradená               Denne menu sa podáva do 14:00hod.    
Gramáže mäsa sú uvedené v surovom stave. 

 Objednávky najneskôr v deň výdaja stravy do 800 hodiny  na  tel. č.:0918284026,0527896468                                                                       
 

14 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 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 10 mg/kg alebo 10mg/l,  13. vlčí bôb a výrobky z neho,  14. 

mäkkýše a výrobky z nich 

Pôvod mäsa:Belgicko,Poľsko,Slovensko  

                                    

 
                                                                                                   


