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OBEDOVÉ MENU 

22.05. – 26.05. 2023 

22.05. Pondelok 
Desiatová polievka: Držková polievka1 , chlieb 0,5l/ Kapustnica1, chlieb 0,5l             3,20€ 
Obedová polievka: Frankfurtská polievka s párkom, chlieb    0,33l   1,3, 
A: Hovädzí maďarský guľáš, domáca parená knedľa 150/200g    1,3,7 
B: Furmanské zemiakové halušky s pažítkou a s klobáskou  300g   1,3,7 
C: Piccata Milanese obrátené kuracie medailóniky, rajčinové ragú s cestovinou 300g 1,3,7 
D: Parené domáce buchty poliate s maslom, posypané s kakaom 300g 1,3,7   
PIZZA alebo ALEKŠINSKY BURGER + polievka,  podľa výberu     7,80€ 
23.05. Utorok 
Desiatová polievka: Držková polievka1 , chlieb 0,5l/ Kapustnica1, chlieb 0,5l             3,20€ 
Obedová polievka: Mäsový vývar s rezancami  0,33l   1,3,7 
A: Bravčové výpečky z pliecka, dusená sudová kapusta, varené zemiaky  150/80/160g    1,3 
B: Kurací steak, plnený so syrom a chilli, smotanovo- špenátová omáčka na špagetách  120/160g  1,3, 7 
C: Mix šalátov s kuracími krídelkami, pikantný dressing, pizza prsty 300g  1,3,7 

D: Zapekané tvarohové palacinky, preliate s vanilkovým krémom 300g    1,3,7   
PIZZA alebo ALEKŠINSKY BURGER + polievka,  podľa výberu     7,80€ 
24.05. Streda 
Desiatová polievka: Držková polievka1 , chlieb 0,5l/ Kapustnica1, chlieb 0,5l             3,20€ 
Obedová polievka: Guľášová polievka, chlieb     0,33l   1 
A: Mäsové Tirolské opekané zemiaky s volským okom, kapustový šalát 300g    1,3 
B: Kuracie prsia na Ázijský spôsob {sladko-kyslé}, ryžové rezance  120/200g  1,3, 
C: Zapekané bolonské cestoviny so syrom   300g 1,3,7  
D: Palacinky s džemom, preliate s karamelom 300g 1,3,7 

PIZZA alebo ALEKŠINSKY BURGER + polievka,  podľa výberu     7,80€ 
25.05. Štvrtok 
Desiatová polievka: Držková polievka1 , chlieb 0,5l/ Kapustnica1, chlieb 0,5l             3,20€ 
Obedová polievka: Hráškový krém s krutónmi 0,33l     1,7,3 
A: Halušky na domáci spôsob, panenka, kuracie prsia, šampiňóny, cibuľa  300g   1,3,  
B: Kuracie medailóniky na dusenej zelenine, maslová omáčka, ryža 120/160g 1,3,  
C: Plnený kapustný list s mletým mäsom, prírodná omáčka, varené zemiaky  120/160g  1 ,3 
D: Kysnutý makovo- jablkový závin  300g  1,3,7 

PIZZA alebo ALEKŠINSKY BURGER + polievka,  podľa výberu     7,80€ 
26.05. Piatok 
 Desiatová polievka: Držková polievka1 , chlieb 0,5l/ Kapustnica1, chlieb 0,5l             3,20€ 
Obedová polievka: Šošovicová kyslá polievka so slivkami, chlieb  0,33l     1,7 
A: Pirohy plnené s údeným mäsom, dusená sudová kapusta, prírodná omáčka   300g   1,3, 7 
B: Kuracie prsia na šampiňónoch, ryža, čalamáda   120/160g   1,3,  
C: Špenát, varené vajíčko, varené zemiaky s vňatkou    300g   1,7,3 
D: Pečené tvarohové buchty 300g   1,3,7    

PIZZA alebo ALEKŠINSKY BURGER + polievka,  podľa výberu     7,80€ 
 
 

Cena obedového menu 6,80€.  
 

Cena obedového menu s donáškou  + 7,20 €. 
 Možnosť REZERVOVAŤ si váš obed podľa vášho výberu telefonicky od 7hod. a vždy budete mať to, na čo máte práve 
chuť. Tel. č.: 037/7822161,  0910 192 140. 

     Možnosť platiť všetkými stravnými lístkami a platobnou kartou. Všetky gramáže sú uvedené v surovom stave. 

 

1. obilniny obsahujúce lepok 6. sójové zrná a výrobky z nich 11. sezamové semená a výr. z nich 

2. kôrovce a výrobky z nich 7. mlieko a výr. z neho vrátane laktózy 12. oxid siričitý a siričitany 

3. vajcia a výrobky z nich 8. orechy, mandle, lieskovce, kešu, 

pistácie a výrobky z nich 

13.vlčí bôb a výrobky z neho 

4. ryby a výrobky z nich 9. zeler a výrobky z neho 14. mäkkýše a výrobky z nich 

5. arašidy a výrobky z nich 10. horčica a výrobky z nej  


