
        

 

 

 

OBEDOVÉ  MENU 
26.7.2021  - 30.7.2021 

 

ŠPECIÁLNA  PONUKA  TÝŢDŇA     (cena  vrátane  polievky):  
1./ 150g  Vyprážaný rezeň z morčacích pŕs so sezamom v trojobale. Podávame s bavorským zemiakovým šalátom.  5,60€ 

2./ 150g  Grilovaná kuracie rolka plnená oštiepkom, čiernymi olivami a sušenými paradajkami. Podávame  

s 1/2 ryža a 1/2 belgické hranolky.                5,90€  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pondelok 

Domáca zeleninová polievka s cícerom 

1./ Lasagne a la Bolognese s baklažánom .         4,90€ 

2./ Zapekaná brokolica s hlivou v smotanovej omáčke. Podávame s varenými zemiakmi s pažitkou.  4,90€ 
 

Utorok 

Fazuľková polievka so zemiakmi 

1./ 150g  Pivovarský vrabec z krkovičky na cesnaku, pive a cibuľke pečený v rúre na lôžku z dusenej kapusty.  

Podávame s našími domácimi knedlíkmi.          4,90€  

2./ Tagliatelle s krevetami so syrovo- smotanovou omáčkou a grilovanými šampiňónmi.     5,40€ 

 

Streda 

Šampiňónový krém s pečenou paprikou 

1./ 130g  Vyprážaný Eidam v trojobale plnený debrecínskou šunkou. Podávame s varenými zemiakmi  

a tatárskou omáčkou.              4,90€ 

2./ Cuketové placky s paradajkovým šalátom s mozzarellou. Podávame s bruschettou.    4,90€ 
 

Štvrtok 

Talianska zeleninová polievka Minestrone 

1./ 150g  Zapekané kuracie stehná s ananásom a parmezánom v rúre. Podávame s opekanými zemiakmi 

 a bylinkovo-cibuľovým dipom.            4,90€  

2./ Domáca tvarohová žemľovka s ovocím, hrozienkami a jahodovým krémom.      4,90€ 
 

Piatok 

Francúzska kuracia polievka s mrveničkou 

1./ Spaghetti a la Napoli s bravčovými guličkami  /frikadelkami/ v paradajkovej omáčke.     4,90€ 

2./ Čerstvý zeleninový šalát s tuniakom a vajíčkom.         5,30€ 
 

Špeciálna ponuka iba pre našich obedujúcich hostí  - dezert: 
Domáca  jablková ťahaná štrúdľa........................ 0,90€ 
 

Akciové ceny nápojov k obedovému menu: 
-  pivo 10°    0,5 l podľa aktuálnej ponuky             1,25€ 
-  voda s citrónom 0,5l                                           0,45€ 
-  domáca zázvorová limonáda s mätou 0,5l         0,95€ 
 
 

                                                                                  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/

