
29.11. – 3.12. / 2021 
 

PONDELOK - "Obedy iba so sebou" 

 

       Šampiňónová mliečna polievka so zemiakmi posypaná čerstvou petržlenovou vňaťkou 

       Toskánska paradajková polievka posypaná parmezánom, mandľovými lupienkami, bazalkovým pestom 
  

 1.) Pečená krkovička v tmavom pive podávaná s varenými zemiakmi s cibuľkou, kyslá uhorka                                                    5,90€ 
2.) Vyprážaný syr podávaný s hranolkami a tatárskou omáčkou                                                                                                               6,90€ 

3.) Pečené morčacie stehno v orieškovej kruste podávané so šalátom s hruškami a roquefortom, grissini                               7,00€ 

 

 alergény/alergens: 1,3,7,8,10  

UTOROK - "Obedy iba so sebou" 

 

       Šošovicová kyslá polievka so zemiakmi 

       Toskánska paradajková polievka posypaná parmezánom, mandľovými lupienkami, bazalkovým pestom 
  

 1.) Vyprážaný kurací Cordon bleu podávaný s ryžou s kukuricou a paradajkovo-cibuľovým šalátom                                            5,90€ 

2.) Cézar  wrap ( plnená pšeničná placka s rímskym šalátom, parad., gril. kuracími kúskami, cézar dresing )                         6,90€ 

3.) Pečené morčacie stehno v orieškovej kruste podávané so šalátom s hruškami a roquefortom, grissini                               7,00€ 

 

 alergény/alergens: 1,3,7,8,10  

STREDA - "Obedy iba so sebou" 

 

       Hrášková polievka s krupicovými haluškami 

       Toskánska paradajková polievka posypaná parmezánom, mandľovými lupienkami, bazalkovým pestom 
  

 1.) Kurací steak na grile s medovo-horčicovým dresingom a opekanými zemiakmi ozdobený cherry paradajkami                 5,90€ 

2.) Grilovaný kurací steak podávaný s grilovanou zeleninou na masle                                                                                                    6,90€ 

3.) Pečené morčacie stehno v orieškovej kruste podávané so šalátom s hruškami a roquefortom, grissini                              7,00€ 

 

 alergény/alergens: 1,3,7,8,10  

ŠTVRTOK - "Obedy iba so sebou" 

 

       Krém z červenej repy ozdobený šľahačkou  

       Toskánska paradajková polievka posypaná parmezánom, mandľovými lupienkami, bazalkovým pestom 
  

 1.) Zeleninové lasagne plnené paradajkou, cuketou, šampiňónmi a špenátom na paradajkovej podstielke                            5,90€ 

2.) Grilovaný Camembert podávaný s hranolkami a brusnicovou omáčkou                                                                                          6,90€ 

3.) Pečené morčacie stehno v orieškovej kruste podávané so šalátom s hruškami a roquefortom, grissini                               7,00€ 

 

 alergény/alergens: 1,3,7,8,10  

PIATOK 

 

    

  

Z technických príčin sa  obedové menu nepodáva 
 

    
 

Nestíhate obed u nás? Na základe tel. objednávky Vám jedlo pripravíme, zabalíme. Poplatok za menu box je 0,50€.  

Obedové menu si môžete pozrieť na www.hotelset.sk,  tel. kontakt:  02/4910 9600, 0915 776 618         
Varí pre Vás šéfkuchár: Mirko Baran 

Váha mäsa 140g  je uvedená v surovom stave. Váha prílohy je 200g, objem polievky je 250 ml.                  
V našej reštaurácii používame pri príprave jedál mäso z krajiny:                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       

 
- EÚ (Slovensko, Rakúsko ) 

 
- EÚ (Slovensko, Rakúsko ) 

 
 - EÚ (Slovensko, Rakúsko ) 

 


