DENNÉ MENU
Hotel Poprad – Jedálny lístok od 18.2. do 25.2. 2019
Cena 4,20 € vrátane šalátového bufetu a nápoja. Z tejto ceny nie je možné poskytnúť zľavu. Za polovičnú
porciu účtujeme 75% ceny menu a za polievku samostatne 1,10 €.
IBA HOTEL POPRAD: XXL MENU za 5,30 €= 180g mäsa.
(Z XXL menu polovičnú porciu nepodávame.)
Každý deň ponúkame ďalšiu porciu polievky zdarma. Okrem dennej polievky v ponuke hovädzí vývar.

Pondelok
18. 02.

0,22 l Brokolicová polievka *1,7

A

120g Brniansky bravčový rezeň (vyprážaný, plnený), tlačené zemiaky *1,7,3

B

180g Domáca zabíjačka (br.pliecko, jaternica, dom.klobása), dusená kyslá
kapusta, varené zemiaky *1,3,7

C

350g Špenátové halušky s nivou a cibuľkou *1,3,7

Utorok
19. 02.

0,22 l Kapustová s klobásou *1,7

A

120g Kuracie prsia na špenáte, ½ dusená ryža, ½ zemiakové hranolky *1,7

B

120g Krčmársky špíz (vypr. z brav. stehna so syrom, slaninou), tlačené zemiaky
*1,3,7

C

150g Restovaná kačacia pečeň s jablkami, dusená ryža *1 , 7

Streda
20. 02.

0,22 l Kulajda *1,3,7

A

120g Kuracie prsia v syrovo-pórovom cestíčku, tlačené zemiaky s maslom
a vňaťkou *1,3,7

B

120g Pečené bravčové pliecko na pomarančovo-zelerovej omáčke, varené
cestoviny

C

350g Francúzske prekladané zemiaky (s údeninou) *1,3,7

Štvrtok
21. 02.

0,22 l Gulášová polievka *1,9

A

120g Hydinové soté na poľovnícky spôsob, ½ dusená ryža, zemiaková placka *1 ,7

B

120g Pečený bravčový bôčik, dusená kyslá kapusta, knedle *1,3,7

C

200g Brokolica po orientálsky (so zmesou zeleniny a šampiňónov), dusená ryža, ½
hranolky *1

Piatok
22. 02.

0,22 l Drobková polievka s knedličkami *1,3,9

A

150g Bravčové rebierko so šunkou a vajcom, dusená ryža *1,3,7

B

120g Bravčové dusené vo vlastnej šťave, prívarok z fazuľkových strukov,
chlieb *1,3,7

C

150g Rybie filé zapekané s paradajkou, tlačené zemiaky *1,4,7

Pondelok
25. 02.

0,22 l Kalerábová polievka *1,7

A

240g Vyprážané kuracie stehno, slovenský zemiakový šalát *1,3,7

B

150g Domáca sekaná, zemiaky na kyslo *1,3,7

C

380g Cestoviny s brokolicou a nivou *1,3,7

*Jedlá môžu obsahovať možné alergény: 1.obilniny obsahujúce lepok, 2.kôrovce, 3.vajcia, 4.ryby, 5.arašídy,
6.sóju, 7.mlieko a výrobky z neho, 8.orechy, 9.zeler, 10.horčicu, 11.sézam, 12.oxidsiričitý a siričitany. Jedlá
neobsahujú geneticky modifikované odrody.

