
ITALCAFFE  MENU  RESTAURANT  ŠANCOVÁ 3/A  BRATISLAVA
      JEDÁLNY  LÍSTOK 10.12.2018 – 14.12.2018

    www.menurestaurant.sk
V našej reštaurácii varíme výhradne z čerstvých surovín, nepoužívame polotovary, umelé prísady a 
instantné dochucovadlá. Menu sa podáva Po – Pia od 11.00 do 15.00 
                                        Kaviareň otvorená v Po – Pia od 7.30 do 15.00
Akceptujeme mobilné platby kartou Ticket Restaurant, platby kartou Doxx a Chegue Dejeuner.        

PONDELOK:0,33l Cesnaková polievka s krutónmi
                         Kuracie prsia s hruškou a nivou, hranolky, ryža                            4,90 €
                           Penne so smotanovou omáčkou, kuracím mäsom a šunkou,
                         posypané syrom                                                                              4,90 €
                         Šalát podľa výberu                                                                          4,90 €
                         Vyprážaný bravčový alebo kurací rezeň, hranolky, ryža                4,90 €
                         Vyprážaný syr s hranolkami, tatárska omáčka                                4,90€

UTOROK:    0,33l Zeleninová polievka
                         Kuracie prsia so šunkou a údeným oštiepkom, zemiaková kaša     4,90 €
                         Koložvárska kapusta, chlieb                                                            4,90 €         
                         Šalát podľa výberu                                                                           4,90 €
                         Vyprážaný bravčový alebo kurací rezeň, zemiaková kaša               4,90 €
                         Vyprážaný syr s hranolkami, tatárska omáčka                                 4,90 €   
                   
STREDA:      0,33l Hrášková polievka
                         Kurací steak s paradajkou, mozzarelou a čerstvou bazalkou,
                         pečené zemiaky                                                                               4,90 €         
                         Chrenová omáčka, hovädzie varené, domáca knedľa                     5,60 €         
                         Šalát podľa výberu                                                                          4,90 €     
                         Vyprážaný bravčový alebo kurací rezeň, pečené zemiaky              4,90 €
                         Vyprážaný syr s hranolkami, tatárska omáčka                                 4,90 € 

ŠTVRTOK:      0,33l Minestrone
                         Bravčová cigánska pečienka, restovaná cibuľa, horčica,hranolky 4,90€           
                         Lasagne mäsové, šalát                                                                    4,90 €
                         Šalát podľa výberu                                                                          4,90 €
                         Vyprážaný bravčový alebo kurací rezeň,  hranolky                        4,90 €
                         Vyprážaný syr s hranolkami, tatárska omáčka                                4,90 €

PIATOK:       0,33l Hrachová polievka
                         Pečené kuracie stehno, plnené klasickou plnkou, zemiaková kaša 4,90 €         
                         Domáce lievance s tvarohom, džemom a šľahačkou                       4,90 €        
                         Šalát podľa výberu                                                                            4,90 €
                         Vyprážaný bravčový alebo kurací rezeň, hranolky                           4,90 €
                         Vyprážaný syr s hranolkami, tatárska omáčka                                  4,90 €
               
Hmotnosť mäsa  je 120g v surovom stave. Zmena jedla je vyhradená.
Obedové menu Vám tiež radi zabalíme, aby ste si ho mohli vziať so sebou.OBAL 0,30€        

http://www.menurestaurant.sk/

