OBEDOVÉ MENU
22.6.2020 - 26.6.2020
ŠPECIÁLNA PONUKA TÝŽDŇA

(cena vrátane polievky):

1./ Vykostené, na čiernom pive grilované bravčové koleno. Podávame s domácim rascovým posúchom
a oblohou. 200g
5,50€
2./ Vyprážané kuracie prsia v trojobale, plnené marinovanou restovanou kačacou pečienkou.
Podávame s opekanými zemiakmi a smotanovo-cesnakovým dipom. 170g
5,50€
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pondelok - 22.6.2020
Minestrone - tradičná talianska zeleninová polievka s cuketou s čerstvou petržlenovou vňaťou
1./ Bravčové marinované pečené preliate prírodnou šťavou. S kúskami grilovanej slaniny a volským okom.
Podávame so šťuchanými zemiakmi . 150g
4,70€
2./ Kuracie prsia na grile s ratattouille zeleninou. Podávame s fritovanými zemiakmi a bylinkovým dipom. 150g
4,70€
3./ Grécky šalát ozdobený grilovanou zeleninou.
4,90€
Utorok – 23.6.2020
Karfiolová krémová polievka s maslovými haluškami
1./ Vyprážaný Eidam v trojobale. Podávame s varenými zemiakmi a tatárskou omáčkou. 130g
2./ Mexické kuracie chilli con carne zo stehna. Podávame s ryžou. 150g
3./ Šúľance s tvarohom a opraženou strúhankou. Preliate maslom s kúskami lesného ovocia

4,70€
4,70€
4,40€

Streda – 24.6.2020
Domáci bohatý slepačí vývar s čerstvou zeleninou a pečeňovými haluškami a rezancami
1./ Grilovaný kurací špíz s cibuľou na baklažánovom lôžku. Podávame s opekanými zemiakmi. 150g
2./ Sviečková na smotane s našou domácou knedľou. 150g
3./ Grilované zeleninové placky s miešaným sezónnym šalátom a mozzarellou.

4,70€
4,90€
4,70€

Štvrtok – 25.6.2020
Francúzska cibuľačka s opraženými syrovými krutónmi a grilovanými kúskami šampiňónov
1./ Balkánska kuracia " peka" - vykostené kuracie mäso, sezónna zelenina, zemiaky v šupke dochutené
balkánskym korením pečené v rúre na jednom pekáči. 170g
4,70€
2./ Bravčové ragú na červenom víne, tymiáne a lesných hubách. Podávame s maslovými haluškami. 170g 4,70€
3./ Grilované šampiňóny plnené bryndzou. Podávame s paradajkovým šalátom so šalotkou
a jogurtovo-cesnakovým dipom. 170g
4,70€
Piatok – 26.6.2020
Fazuľková krémová polievka na kyslo
1./ Domáce tortillas plnené grilovaným kuracím mäsom, čerstvou zeleninou a oštiepkom . 150g
2./ Grilovaná bravčová kapsa plnená klobásovou zmesou na lôžku z dusenej kapusty so zemiakovými
haruľovými plackami. 150g
3./ Zapekané gnocchi s cuketou, špenátom a modrým syrom.



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 15:00 hod.
V prípade odberu jedla so sebou účtujeme cenu obalu 0,35 €/ks.

4,70€
4,70€
4,90€

Pôvod mäsa je uvedený na ozname pri pokladni.
Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave.

V prípade odberu jedla so sebou účtujeme cenu obalu 0,35 €/ks.

