
 

 

7g Caffé espresso - 1,35 € 

Hmotnosť mäsa v surovom stave je 150g 

Hmotnosť prílohy je 150g 
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PondelokPondelokPondelokPondelok    ––––    Utorok Utorok Utorok Utorok     0,33l Polievka /
Pondelok

    Utorok

 
1. Bravčová panenka v omáčke quatro
2. Kurací steak  na hubovom rizote s kyslou uhorkou
3. Penne pomodoro s listami bazalky 1

4. Zeleninový miešaný šalát s grilovaným steakom z
5. Domáce gnocchi s kúskami bravčovej panenky, h
6. Hovädzí burger s karamelizovanou 
 /slanina, syr cheddar, paradajka, kyslá uhorka, šalát, BBQ omáčka/ 

 
    
Streda Streda Streda Streda ––––    Štvrtok Štvrtok Štvrtok Štvrtok     0,33l Polievka /
    Streda

    Štvrtok

 
1.Kurací rezeň cornflakes so zemiakovým pyré a
2.Bravčové pečené s dusenou červenou kapustou a
3.Filet z tresky tmavej na masle s jemnou citrónovou omáčkou a
4. Zeleninový miešaný šalát s grilovaným steakom z
5. Domáce gnocchi s kúskami bravčovej panenky, hu
6. Hovädzí burger s karamelizovanou cibuľou, zemiakové hranolčeky 
 /slanina, syr cheddar, paradajka, kyslá uhorka, šalát, BBQ omáčka/ 

    
    
PiatokPiatokPiatokPiatok            0,33l Polievka 
     
 
1. Medailónky z bravčovej panenky na koreňovej zelenine so šťuchanými zemiakmi  s
2. Koložvárska kapusta s varenými zemiakmi /chlieb/
3. Humus s domácimi arabskými plackami a
4. Zeleninový miešaný šalát s grilovaným steakom z
5. Domáce gnocchi s kúskami bravčovej panenky, hu
6. Hovädzí burger s karamelizovanou cibuľou, zemiakové hranolčeky 
 /slanina, syr cheddar, paradajka, kyslá uhorka, šalát, BBQ omáčka/ 

 
 

Bezmäsitá variácia jedla na požiadanie   *   Možnosť zakúpeni

 
 

 

 

 

* 110g Koláč podľa ponuky  - 2,75 € * 0,33 l Coca

* Hmotnosť šalátov je 300 g * Hmotnosť rizota a cestovín je 250g

* Zmena jedálneho lístka vyhradená * Objem omáčok je 

www.el-restaurant.sk 
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vka /  - Slepačí vývar s rezancami, mäsom a 
Pondelok -Hráškový krém s krutónmi 1,3 

Utorok  -Cesnaková číra so syrom a chilli krutónmi

omáčke quatro formaggi so špagetami 1,7-4,50€ 
kyslou uhorkou - 4,50€   
1 - 4,50€  

grilovaným steakom z lososa /100g/ a bagetkou 1,3,4 – 5,95
bravčovej panenky, hubami, čerstvým špenátom a parmezánom

aramelizovanou cibuľou, zemiakové hranolčeky 1,3.7 - 7,50€ 
cheddar, paradajka, kyslá uhorka, šalát, BBQ omáčka/  

vka /  - Slepačí vývar s rezancami, mäsom a 
Streda  - Mačanka, chlieb 1 

Štvrtok  - Špenátová s vajíčkom 3   

flakes so zemiakovým pyré a čalamádou 1,3,7-4,50€   
dusenou červenou kapustou a domácou knedľou parenou 1,3- 4,50€

jemnou citrónovou omáčkou a varenými zemiakmi 4,7 –
grilovaným steakom z lososa /100g/ a bagetkou 1,3,4 – 5,95
bravčovej panenky, hubami, čerstvým špenátom a parmezánom

aramelizovanou cibuľou, zemiakové hranolčeky 1,3.7 - 7,50€ 
cheddar, paradajka, kyslá uhorka, šalát, BBQ omáčka/  

0,33l Polievka /  - Slepačí vývar s rezancami, mäsom a 
  -Hokajdo 7 

panenky na koreňovej zelenine so šťuchanými zemiakmi  s jarnou cibuľkou
varenými zemiakmi /chlieb/ 1,7 - 4,50€    

domácimi arabskými plackami a miešaným šalátom 1,3,7– 4,50€  
grilovaným steakom z lososa /100g/ a bagetkou 1,3,4 – 5,95
bravčovej panenky, hubami, čerstvým špenátom a parmezánom

aramelizovanou cibuľou, zemiakové hranolčeky 1,3.7 - 7,50€ 
cheddar, paradajka, kyslá uhorka, šalát, BBQ omáčka/  

Cena jedál je celková /balné, odvoz/ 

Bezmäsitá variácia jedla na požiadanie   *   Možnosť zakúpenia obedových lístkov na faktúru 

 

0,33 l Coca-Cola - 1,35 € 

Hmotnosť rizota a cestovín je 250g 

Objem omáčok je 0,33 l 

15:30 hod.15:30 hod.15:30 hod.15:30 hod.    

 zeleninou 1,3,9 

chilli krutónmi 1,7 

5€ 
parmezánom 1,3,7 - 6,95€ 

 zeleninou1,3,9    

  
€    
– 4,50€ 
5€ 

parmezánom 1,3,7- 6,95€ 

 zeleninou1,3,9 

jarnou cibuľkou 7 - 4,50€ 

5€ 
parmezánom 1,3,7- 6,95€ 

a obedových lístkov na faktúru - 4,20€ 


