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DENNÉ  MENU 14.6.2021–18.6.2021

Reštaurácia KINGO, Slovenskej armády, Nemšová

Pondelok:
0,33 l Šošovicová na kyslo + chlieb k menu polievke zdarma 1,7

1,130 g /200 g/ 50 g Obrátený bravčový rezeň so teiakovým pyré, uhorkový šalát 1,3.7                     5,50€  

2,130 g/ 200 g/ 50 g Anglická zelenina na bylinkovom masle podávaná s grilovaným kuracím mäskom a 
vajíčkom, pizza bagetka s cesnakom 1,3,7     5,50€

3, 350 g Špagety „Carbonara“ posypané parmezánom 1,3,7     5,50€ 

4, Pizza podľa vlastného výberu + menu polievka   5,50 €
Utorok:

0,33 l Gulášová + chlieb k menu polievke zdarma 1

1, 130 g/200 g Hovädzie v kôprovej omáčke, knedľa 1,7      6,20€
2,  130g/ 200 g Kurací závitok plnený praženicou, brokolicou a oravskou slaninkou s dusenou 

ryžou 1,3      5,90€
3, 350 g/  50 g Tiroský „Grostel“ s volským okom, kapustový šalát  3      5,50€
4, Pizza podľa vlastného výberu + menu polievka   5,50 €
Streda:                    

0,33 l Zeleninová s mrveničkou 1,9

1, 130 g/ 200 g Bravčový steak s viedenskou cibuľkou na pečených zemiakoch v šupke 1,7                     6,20€
2, 130g/ 200 g Domáce zemiakové knedľe s kyslou kapustou, grilovanou údenou krkovičkou a 

opraženou cibuľkou 1     5,50€
3, 350 g/ 2 KS Listovo-zeleninový šalát s grilovaným enciánom s brusnicami, pizza štangle 7      6,10€
4, Pizza podľa vlastného výberu + menu polievka   5,50 €
Štvrtok:

0,33 l Kapustová biela + chlieb k menu polievke zdarma 1,7 
1, 130 g /200 g Vyprážané vykostené kuracie stehno s varenými zemiaki, tatárska omáčka 1,3,7     5,50€ 

2, 130 g/ 200 g Španielsky bravčoý vtáčik s dusenou ryžou 1,3,7     5,80€
3, 350 g/ 2 KS Listovo-zeleninový šalát s grilovaným enciánom s brusnicami, pizza štangle 7        6,10€
4, Pizza podľa vlastného výberu+ menu polievka   5,50 €
Piatok: 

0,33 l Hrachová so zeleninou 1

1, 200 g /160 g Kuracie stehno a lá „kačka“ s červenou kapustou, knedľa1      5,50€ 

2, 130 g/ 200 g Gazdovský hovädzí guláš s domácimi haluškami 1,7     6,10€
3, 3 KS Kakaové palacinky s džemom a karaelovo-broskyňovou omáčkou 1,3,7      5,50 €
4, Pizza podľa vlastného výberu+ menu polievka   5,50 €

Menu obsahuje polievku a hlavné jedlo. Podáva sa  denne od 10:00 hod do vypredania. Cena denného menu bez polievky sa 
nemení. Prílohy sa nevymieňajú. Hmotnosť mäsa je uvádzaná v surovom stave. Zmena jedálneho lístka vyhradená. Náklady 
spojené s rozvozom nie sú v cene jedla. Na základe výnosu Ministerstva  pôdohospodárstva a Ministerstva  zdravotníctva  SR 
č. 1187/2010 a č. 3493/2005-2010  a výnosu č. 2319/2007-2010 uvádzame zoznam alergénnych zložiek: 1 obilniny obsahujúce
lepok, 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 a mandle, 9 zeler a výrobky z neho, 10 horčica a výrobky z nej,11 
sezamové semená a výrobky z nich, 12 oxid siričitý a siričitany, 13 vlčí bôb a výrobky z neho, 14 mäkkýše   výrobky z nich
 Hovädzie mäso:                  Bravčové mäso:                Kuracie mäso:

Chované na Slovensku         Chované na Slovensku Chované na Slovensku
Pôvod: Maďarská republika.      Pôvod: Slovenská republika Pôvod: Slovenská republika
Firma: Bartošek s.r.o     Firma: Lacnea Slovakia s.r.o Firma: Falconer Trade s.r.o

Tel. objednávky: 032/ 65 89 889,  0948 914 412


