
Nájdete nás na:           Instagram: @penzionkingo        www.superobed.sk,        www.penzionkingo.sk,    
Facebook: Penzión KINGO,      info@penzionkingo.sk,  

DENNÉ  MENU 5.4.2021–9.4.2021

Reštaurácia KINGO, Slovenskej armády, Nemšová

Pondelok:
SVIATOK

Utorok:
0,33 l Kapustová biela + chlieb k menu polievke zdarma 1,7

1, 130 g/ 200 g/50 g Bravčová krkovička na „Štefanský“ spôsob so zemiakovým pyré, kyslá 
uhorka 1,3,7 ;     5,50€ 

2, 130 g / 200 g Mexický hovädzí guláš so syrom, dusená ryža 1,7    5,50€
3, 350 g Špagety Carbonara posypané parmezánom 1,3,7    5,50 €
4, Pizza podľa vlastného výberu + menu polievka   5,50 €

Streda:                    
0,33 l Slepačí vývar s rezancami 1,9

1,  130 g /200 g Španielsky bravčový vtáčik s dusenou ryžou 1,3      5,50€ 

2,130 g/ 200 g/ 50 g Palacinka plnená baby špenátom, kuracím mäsom, smotanovou omáčkou posypaná 
syrom1,7      5,50€

3, 300 g Caesar šalát (rímsky šalát, „caesar“ dressing, cherry paradajky, kuracie mäsko, slaninka, 
parmezán, krutóny) 1,4,7     5,90€

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

Štvrtok:
0,33 l Fazuľová so zeleninou a s rezancami 1,9

1, 130 g/ 200g Vyprážané vykostené kuracie stehno s pečenými zemiakmi v šupke, tatárska
 omáčka 1,3,7      5,50€

2,130 g /200 g/ 50 g Bravčová pečienka na cibuľke s dusenou ryžou, kyslá uhorka 1                5,50€
3, 300 g Caesar šalát (rímsky šalát, „caesar“ dressing, cherry paradajky, kuracie mäsko, slaninka, 

parmezán, krutóny) 1,4,7     5,90€
4, Pizza podľa vlastného výberu+ menu polievka   5,50 €

Piatok:  
0,33 l Moravská bramboračka + chlieb k menu polievke zdarma 1,7

1, 130 g/ 200 g Bravčové výpečky s kyslou kapustou, knedľa 1     5,50€ 

2,150 g / 200 g/50 g Vyprážaný mletý rezeň so syrom, zemiakové pyré s čalamádou1,3,7    5,50€
3, 300 g Tagliatelle s dijónskou omáčkou, baby špenátom, grilovaným kuracím mäskom, 

cesnakom posypané hoblinkami parmezánu 1,8    5,80 €
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




