
Denne menu na týždeň od 27. marec 2023 do 02. apríl 2023
pondelok
Hrachová polievka s párkom 1
Vývar s domácou cestovinou 1,3,9
Drotárska kapsa(vyprážané bravčové karé, údený syr, kápia), varené zemiaky, kyslá uhorka 1,3,7
Grilované kuracie stehno , dusená ryža, kompót
Penne so syrovou omáčkou a kuracím mäsom(kukurica, hrášok ,strúhaný syr ) 1,3,7
Šalát Monarchia- zeleninový šalát ,kuracie prsia na grile,dresing, hrianka s nátierkou 1,7,10
utorok
Šošovica na kyslo 1,7
Vývar s domácou cestovinou 1,3,9
Pečené bravčové ,dusená kapusta, kysnuté knedle 1,3,7
Kuracie prsia v syrovom cestíčku, ½ hranolky, ½ zeleninová ryža, kapustový šalát 1,3,7
Restovaná bravčová pečeň, dusená ryža, kyslá uhorka 10
Hermelín na grile, hubové ragú, zemiakové placky 1,3,7
streda
Frankfurtská polievka s párkom 1,7
Vývar s domácou cestovinou 1,3,9
Vyprážané kuracie prsia v kukuričných lupienkoch, varené zemiaky, kompót 3,7
Fašírka s vajíčkom, zemiaková kaša, jablkový kompót 1,3,7
Pečené kuracie krídla na čínsky spôsob, dusená ryža, ½ šalát 6
Údený syr so šunkou v cestíčku, hranolky, tatárska omáčka 1,3,7
štvrtok
Krúpková polievka 1
Vývar s domácou cestovinou 1,3,9
Bravčový rezeň v cesnakovom cestíčku, zemiaková kaša, cvikľa 1,3,7
Kuracie prsia“ Grófa Károlyho“ s cibuľkou ,camembertom a brusnicami, varené zemiaky s
vňaťkou 1,7

Palacinky s džemom, čokoládou a ovocím 1,3,7
Mexický šalát – miešaný šalát, pikantný dip, klobáska, kukurica, červená fazuľa,baranie
rohy, vajíčko, bagetka 1,3,7

piatok
Guľášová polievka 1
Vývar s domácou cestovinou 1,3,9
Plnená paprika, kysnuté knedle 1,3,7
Vyprážaná bravčová krkovička, židovský zemiakový šalát 1,3,7
Richtárov tanier(halušky s tvarohom, strapačky s kyslou kapustou, bryndzové pirohy) 1,7
Vyprážaný syr Eidam, hranolky, tatárska omáčka 1,3,7

Denne v ponuke jedlá na objednávku:
Šalát MONARCHIA: ľadový šalát, paradajka, paprika, uhorka, dresing, kuracie prsia ,hrianka s nátierkou
Vyprážaný bravčový rezeň  + príloha5,30€,Vyprážaný kurací rezeň + príloha 5,30€,Vyprážaný syr+ príloha5,30€ Hermelín na grile (alebo
vyprážaný hermelín)+ príloha 5,30€,Kuracie prsia na bylinkách+ príloha 5,30€,Rybie filé na masle,alebo vyprážané+príloha 5,30€.Polievka
samostatne alebo + k menu 2,00€
Prílohy: hranolky,opekané zemiaky,varené zemiaky,ryža
šalát podľa dennej ponuky,tatárska omáčka,sladká chilli omáčka,kečup

Kontakt: 0905 325 429,0915 983 349, 0904 100 379
Objednávky príjmame do 13:30hod, doručené( online,telefonicky) do 9:00hod ráno sú vybavené do
12:00hod,objednávky doručené  po 9:00hod sú vybavované do 13:30hod priebežne podľa adries  denne v tom
istom čase. Čas dodania objednávky k zákazníkovi sa nemení na základe času doručenia objednávky.
**polievku z denného menu je možné zameniť za vývar podľa aktuálnej
**ZMENA DENNEJ PONUKY JE VYHRADENÁ

Zoznam alergénov:
1.Obilniny obsahujúce lepok ( t. j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut a výrobky z nich. 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, peknanové 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
koncentráciach vyšších ako 10 mg/kg alebo 10mg/l vyjadrené ako SO2 13.Vlčí bôb a výrobky z neho. 14.Mäkkýše a výrobky z nich.
ZMENA PONUKY MENU VYHRADENÁ!


