Denné menu - River Park
17.12.-21.12.2018
Každodenná ponuka
150g Grilovaný losos, príloha podľa výberu, zeleninové obloženie 6,20 €
180g Kurací steak, príloha podľa výberu,zeleninové obloženie 4,50 €
180g Bravčový steak, príloha podľa výberu,zeleninové obloženie 4,50 €
150g Vyprážaný syr, hranolky, tatárska omáčka 4,10 €
120g Grilovaný encián, príloha podľa výberu 4,20 €
150g Vyprážaný kurací rezeň, príloha podľa výberu 4,20 €
150g Vyprážaný bravčový rezeň, príloha podľa výberu 4,20 €
Pondelok
0,28l Zemiaková s údeninou 1,9 0,60 €
0,28l Slepačí vývar s mäsom, zeleninou a rezancami 1,3,9 0,60 €
150/200g Kuracie kúsky na čínský spôsob, dusená ryža 9 3,85 €
130/200g Bravčový steak s tmavým fondom, varené zemiaky 9 3,85 €
350g Zemiakové guľky plnené údeným mäsom, dusená kyslá kapusta 1,3,7,9 3,85 €
350g Hubové risotto ( fazuľa, cvikla, šampiňóny ) parmezán 7 3,75 €
3,65 €
300g Listový šalát s marínovanými kuracími prsiami, toast, medový dressing 1,3,6,12 3,90 €
Pizza: 380g Šunková s kukuricou (parad.základ, šunka, kukurica, syr) 4,20 € 1,3,7
380g S údeným syrom a paradajkou (parad.zaklad, údený syr, paradajky, syr) 4,20 € 1,3,7

Utorok
0,28l Cuketová krémová 1,7,9 0,60 €
0,28l Hovädzí vývar s mäsom, zeleninou a rezancami 1,3,9 0,60 €
130/200g Vyprážaný kurací rezeň, varené zemiaky s petržlenovou vňaťou 1,3,7 3,85 €
150/200g Pikantné bravčové rezance s kápiou, dusená ryža 9 3,85 €
130/200g Hovädzia roštenka na dijónskej omáčke, slovenská ryža 1,7,9,10 4,20 €
150/250g Grilované tofu, pečená zelenina so zemiakmi 7 3,75 €
300g Miešaný šalát s grilovaným hermelínom a brusnicami, toast 7 3,90 €
Pizza:380g Klobásová s kápiou (parad.základ, klobása, kápia, syr) 4,20 € 1,3,7
380g Cuketová s enciánom ( parad.základ, cuketa, encián, syr ) 4,20 € 1,3,7

Streda
0,28l Hrášková s karotkou a mrveničkou 1,7,9 0,60 €
0,28l Slepačí vývar s mäsom, zeleninou a rezancami 1,3,9 0,60 €
130/200g Pečené morčacie prsia s medom a pomarančom, dusená ryža 9 4,15 €
130/200g Bravčový steak s restovaným špenátom, pečené zemiaky 1,9 3,85 €
150/200g Vyprážané rybie filé, majonézový šalát 1,3,7,4,9,10,12 3,85 €
350g Pražené čínske rezance s vajíčkom a zeleninou 1,3,7 3,75 €
350g Pečené buchty so slivkovým lekvárom 1,3,7 3,65 €
300g Caesar šalát s kuracím mäsom, krutónmi a parmezánom, toast 1 3,90 €
Pizza: 380g S kuracím mäsom a feferónmi (parad.základ, kuracie mäso, feferóny, syr) 4,20 €
1,3,7
380g Artičoková s nivou ( parad.základ, artičoky, syr niva, syr ) 4,20 € 1,3,7

Štvrtok
0,28l Šošovicová na kyslo 1,7,9 0,60 €
0,28l Hovädzí vývar s mäsom, zeleninou a pórkom 9 0,60 €
150/200g Kuracie chilli con carné, dusená ryža 1,9 3,85 €
150/200g Segedínský guláš, parená domáca knedľa 1,3,7 3,85 €
350g Lasagne Bolognese 1,3,7,9 4,05 €
350g Penne Arabiate (pikantná paradajková omáčka) Grana Padano 1,3,7,9 3,75 €
300g Mozzarela di Bufala na rukolovom hniezde so cherry paradajkami, toast 1,3,7 3,90 €
1,3,7
Pizza: 380g Salámová s baraními rohmi (parad.základ, saláma, baranie rohy, syr ) 4,20 € 1,3,7
380g Olivova (parad.základ, olivy, syr ) 4,20 € 1,3,7

Piatok
0,28l Zemiaková so zeleninou 1,9 0,60 €
0,28l Slepačí vývar s mäsom, zeleninou a rezancami 1,3,9 0,60 €
130/200/50g Kurací orientálny steak, dusená ryža, pečená cvikla 6,9,12 3,85 €
130/200g Bravčové karé na šípkovej omáčke, tarhoňa 1,3,7,9 3,85 €
130/200/50g Vyprážaný encián, varené zemiaky, tatárska omáčka 1,3,7,9,10,12 3,85 €
350g Penne s grilovanou zeleninou, parmezán 1,3,7 3,75 €

300g Miešaný šalát s kuracím mäsom, toast 1,3,7 3,90 €
Pizza: 380g Šunková so šampiňónmi (parad.základ, šunka, šampiňóny, syr ) 4,20 € 1,3,7
380g Špargľová (parad.základ, špargľa, syr ) 4,20 € 1,3,7

