Denné menu - Reštaurácia Lodenica - Liptovský Mikuláš
Denné menu –3,70 € vrátane 0,2 l nápoja - od 10,30 – 15,00 hod.
XL menu – 4,70 € (váha mäsa 150g v surovom stave, príloha 200g)

10.12.2018 – 14.12.2018
Pondelok:

Kapustová pol., chlieb

1,12

1. Hovädzie azu po tatársky, ryža, uhorka

1,3,7

2. Čevabčiči, varené zemiaky, horčica, cibuľa

1,3,7

Utorok:

Zeleninová s rajbaničkou., chlieb

1,3,7

1. Maďarský bravč. perkelt, maslové halušky

1,3,7

2. Francúzske zemiaky, cvikla

3

Streda:

Hrachová s opek. chlebom

1.

Poľovnícka krkovička, opekanézemiaky, čalamáda

2.

Vyprážané rybie filé, zemiakový šalát

Štvrtok:

1,12
3,12
1,3,4,7

Špenátová pol., chlieb

1,3,7

1. Pečená br. krkovička, červená kapusta, knedla

1,3,7

2. Mexické kuracie soté, ½ ryža. ½ zem. krokety

1,7

Piatok:

Hov. vývar s pečeňovými haluškami

1,3,7

1. Vyprážaný kurací rezeň, zemiaková kaša, rimavský šalát

1,3,7

2. Bravčové rizoto so zeleninou a strúhaným syrom, uhorka

7

Váha mäsa je 100g v surovom, 70g v hotovom stave, príloha 150 g..
Ceny kalkulovala Eva Kurilovská.
Alergény: 1 obilniny, 2 kôrovce, 3 vajcia, 4 ryby, 5 arašidy, 6 sójové zrná, 7 mlieko
8 orechy, 9 zeler, 10 horčica, 11 sézamové semená, 12 oxid síríčitý a siričitany

Jedlá na objednávku - stále menu - 4,30 €
XL menu – 5,30

€ (váha mäsa 150g v surovom stave, príloha 200g)
doba prípravy do 20 min.

3. Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárska omáčka/kečup
4. Vyprážaný bravčový rezeň, varené zemiaky, uhorka
5. Prírodný kurací rezeň na šampiňónoch, ryža dusená, uhorka
6. Bretánska zelenina na masle so strúhaným syrom, varené zemiaky
7. Obalovaná treska s bylinkovým maslom, varené zemiaky, červená repa
8. Šúlance plnené makom, poliate maslom a posypané makom a cukrom
9. Zemiakovo - bryndzové pirohy so smotanou a slaninkou
Prílohu je možné zameniť za zemiakové hranolky s doplatkom 1,00 €

Váha mäsa je 100g v surovom, 70g v hotovom stave, príloha 150 g..
Ceny kalkulovala Eva Kurilovská.
Alergény: 1 obilniny, 2 kôrovce, 3 vajcia, 4 ryby, 5 arašidy, 6 sójové zrná, 7 mlieko
8 orechy, 9 zeler, 10 horčica, 11 sézamové semená, 12 oxid síríčitý a siričitany

