
              

          Denné menu 27.06.-01.07.2022 

                                    Základné menu: polievka + hlavné jedlo = €4,70 

                                   Obedy sa objednávajú deň vopred do 17:00 (doobjednanie možné do 8:30 v daný deň) 

                                    Zmena jedálneho lístka vyhradená 

                                   www.podkovabb.sk     

               0907 19 77 66 

 

PONDELOK: 0,33l Šošovicová polievka, chlieb (A-1,7) 

1. 150/200g Bravčové na smotane s kolienkami (A-1,3,7) 
2. 400g Penne so syrovou omáčkou a kuracím mäskom (A-1,3,7) 

3. 150/200g Pečené filé s varenými zemiakmi (A-7) 

4. 300/100g Zeleninový šalát s kúskami lososa 

5. 150/200g Vyprážaný bravčový rezeň s varenými zemiakmi a zeleninovým šalátom v náleve (A-

1,3,7) 
 

UTOROK: 0,33l Zemiaková sladko-kyslá polievka, chlieb (A-1,7) 

1. 150/200g Bravčové na prírodno s omáčkou, varené zemiaky a zeleninový šalát v náleve (A-1) 
2. 400g Parené buchty so slivkovým lekvárom, grankom a maslovou polevou (A-1,3,7) 

3. 150/200g Kuracie soté na šampiňónoch s ryžou 
4. 400g Zeleninový šalát s tuniakom, bylinkovým dresingom a cesnakovými krutónmi (A-1,3,7) 

Obmedzenie počtov jedál pre plánovaný výpadok elektrickej energie 
 
STREDA: 0,33l Zeleninová polievka s údeným mäsom a krúpami, chlieb (A-1) 

1. 150/160g Segedínsky guláš s domácou knedľou (A-1,3,7) 

2. 150/200g Pečená fašírka so zemiakovou kašou a kyslou uhorkou (A-1,3,7) 

3. 450g Šošovicový prívarok s volským okom a varenými zemiakmi (A-1,3,7) 
4. 250/150g Zeleninový šalát s medailónikmi z bravčovej panenky 

5. 150/200g Vyprážaný bravčový rezeň s varenými zemiakmi a zeleninovým šalátom v náleve (A-

1,3,7) 
 

ŠTVRTOK: 0,33l, Frankfurtská polievka, chlieb (A-1) 
1. 150/200g Bravčový Stroganov s tarhoňou (A-1,3,7,10) 
2. 150/200g Kurací steak s mozzarellou, ryžou a kroketami (A-1,7) 

3. 130/200g Grilovaný Camembert s brusnicovou omáčkou a americkými zemiakmi (A-7) 

4. 400g Zeleninový šalát s vyprážanými šampiňónmi a francúzskym dresingom (A-1,3,7) 
5. 150/200g Vyprážaný bravčový rezeň s varenými zemiakmi a zeleninovým šalátom v náleve (A-

1,3,7) 

 
PIATOK: ZÁVODNÁ DOVOLENKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alergény: 1-Obilniny (Glutén), 2-Kôrovce, 3-Vajcia, 4-Ryby, 5-Arašidy, 6-Sója, 7-Mlieko, 8-Orechy, 9-Zeler, 10-Horčica,11-Sezam, 12-Oxid siričitý, Siričitany, 
13- Vlčí bôb, 14- mäkkýše. Minimálna hmotnosť mäsa v jedle je uvádzaná v surovom stave, ostatné po tepelnej úprave. Alergény sú uvádzané bez obsahu 
v pečive (A-1,3) 

http://www.podkovabb.sk/

