
        

 

 

 

OBEDOVÉ  MENU 
14.6.2021  - 18.6.2021 

 

ŠPECIÁLNA  PONUKA  TÝŽDŇA     (cena  vrátane  polievky):  

1./ Čerstvý zeleninový šalát s mozzarellou a grilovaným ananásom. Podávame s bruschettou.        5,60€  

2./ 150g  Vyprážaný kurací rezeň v trojobale plnený kačacou pečienkou a údeným plieckom. 
Podávame s opekanými zemiakmi s smotanovo –chrenovým dipom              5,60€  

3./ 150g  Bravčový rezeň v pivnom cestíčku plnený liptovským oštiepkom. Podávame 
 s belgickými opekanými zemiakmi  a tatárskou omáčkou.      5,60€  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONDELOK  

Zemiaková krémová polievka  s cícerom  
1./ 150g Grilované vykostené kuracie stehná na cesnaku s plnkou. Podávame s ryžou.    4,90€  
2./  Tagliatelle so syrovo-bylinkovou omáčkou a grilovanou cuketou.     4,90€  
 

UTOROK  

Zeleninová jarná polievka s krupicovými haluškami  

1./ 150g  Kapustové strapačky s grilovanou krkovičkou a oravskou slaninou     4,90€  

2./ Milánske rizoto ozdobené s pečenou paprikou        4,90€  
 

STREDA 

Špenátový krém so syrovými krutónmi  

1./ 150g  Kurací gýros tanier s grilovanou zeleninou. Podávame s hranolkami a jogurtovo-bylinkovým  

dressingom.             4,90€  

2./ Bryndzové pirohy so smotanou a opečenou cibuľkou.       4,90€  
 

ŠTVRTOK  

Fazuľová polievka s hrubými rezencami a koreňovou zeleninou  

1./ Zbojnícka kapsa /bravčové jemne pikantné soté s klobáskou, kúskom feferónky a zeleninou 

 v tradičnej zemiakovej placke/ .          4,90€  

2./ 120g  Grilovaný Camembert s brusnicovou omáčkou. Podávame s opekanými zemiakmi.  4,90€  
 

PIATOK 

Tekvicový krém s opečenými fazuľkovými strukmi  
1./ 150g  Soté A la Stroganoff z kuracích kúskov. Podávame s ryžou.      4,90€  
2./ 200g Vyprážané šampiňóny v trojobale. Podávame s varenými zemiakmi a tatárskou omáčkou.  4,90€  
 

Akciové ceny nápojov k obedovému menu: 
-  pivo 10°    0,5 l podľa aktuálnej ponuky         1,25€ 
-  voda s citrónom 0,5l                                       0,35€ 
-  domáca zázvorová limonáda 0,5l                   0,85€ 
- 100% džús pomaranč, jablko, multi 1 dcl        0,60€ 
 

                                                                                  Prajeme Vám dobrú chuť a pekný deň. 
Menu si môžete pozrieť aj na našej stránke 

www.bastion.sk 
Obedové menu sa vydáva od 11:00 do 14:15 hod. 

     Pôvod mäsa je uvedený na ozname pri pokladni,hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave 

http://www.bastion.sk/

