
  Reštaurácia KINGO 
DENNÉ  MENU 20.3.– 24.3. 2023 

__________________________________________________________________________ 

Polievka k menu ZDARMA 

PONDELOK:  

  0,33 l Zemiakovo – pórkový krém, krutóny  1,7 

1,          130 g/ 200 g Pečené bravčové pliecko na zelenej fazuľke s bylinkovým maslom, 

 pučené zemiaky 1,7         6,70€ 

2,130 g / 200 g / 50g Kuracie rezance na omáčke z lesných húb, tarhoňa, červená repa 1,7,12  6,70€ 

3, 300 g / 2 ks Miešaný listový šalát s vyprážaným syrom Eidam, 

 smotanovo – cesnakový dressing, pizza štangle 1,3,7    6,90€ 

4,   Pizza podľa vlastného výberu + menu polievka      6,70€ 

 

UTOROK:  

  0,33 l  Jarná zeleninová 1,9 

1,   130 g / 160 g Hamburské bravčové pliecko, parená knedľa 1,3,7,10     6,80€ 

2,         130 g / 200 g Kurací závitok plnený šunkou, kápiou a mozzarellou, dusená ryža 1,7  6,80€ 

3,                     350 g Špenátové halušky  s grilovaným kuracím mäsom, 

na smotanovo – syrovej omáčke 1,3.7       6,80€ 

4,   Pizza podľa vlastného výberu + menu polievka       6,70€ 

STREDA:  

  0,33 l Frankfurtská, chlieb 1,7  

1,130 g/ 200 g / 50 g Vyprážaný bravčový rezeň plnený šunkou a nivou, 

 pečené zemiaky, tatarská omáčka 1,3,7      6,80€ 

2,  130 g / 200 g Kurací steak saltimbocca (prosciutto šalvia), dusená ryža 1,7,10,12   6,80€ 

3,   300 g/  2 ks Miešaný listovo – zeleninový šalát s balkánskym syrom a jahodami,  

citrónovo - medový  dressing, pizza štangle 1,7               7,00 € 

4,   Pizza podľa vlastného výberu + menu polievka                6,70 € 

ŠTVRTOK: 

  0,33 l Kulajda, chlieb 1,3,7 

1,          130 g/ 200 g  Bravčové karé špikované slaninkou na šípkovej omáčke, pučené zemiaky 1,7,12 6,80€ 

2,  130 g / 200 g Kurací gyros tanier s hranolkami a cesnakovo- smotanový dressing (+šalát) 
1,7 6,80€  

3,          300 g / 2 ks Miešaný listovo – zeleninový šalát s hovädzou sviečkovicou a karamelizovanou 

Cibuľkou a parmezánom, citrónovo – medový dressing, pizza štangle 1,3,4,7,10 7,20€ 

4,   Pizza podľa vlastného výberu + menu polievka      6,70€ 

 

PIATOK: 0,33 l Chilli fazuľová 1, 

3, 130 g / 200 g /50g Treska vyprážaná v pivovom cestíčku so zemiakovým pyré, 

 kyslá uhorka 1,3,7         6,80€ 

1,  130 g / 200 g Bravčová krkovička pečená na rozmaríne na jemne pikantnej omáčke,  

dusená ryža 1,7,12         6,80€ 

2,  150 g / 200 g Čevabčiči s hranolkami (cibuľka, kyslá uhorka, horčica) 1,3,10    6,70€ 

4,   Pizza podľa vlastného výberu + menu polievka      6,70€ 

Menu obsahuje polievku a hlavné jedlo. Podáva sa  denne od 10:00 hod do vypredania.Cena denného menu bez polievky sa nemení.  Polievka 

samostatne 2,20 €.Prílohy sa nevymieňajú. Hmotnosť mäsa je uvádzaná v surovom stave. Zmena jedálneho lístka vyhradená. 

FACEBOOK –Nemšovanka, , www.superobed.sk www.bistro.sk, email:nemsovanka@azet.sk 
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 alergénných zložiek:  Alergény a ich popis: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 a výrobky z nich. 
Hovädzie mäso: Chované SK,         Bravčové mäso: Chované SK,      Kuracie mäso: Chované na SK 
Pôvod: Maďarská republika.        Pôvod: SK                    Pôvod: SK 

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 

http://www.superobed.sk/
mailto:nemsovanka@azet.sk

