
Jedálny   lístok - Étlap

Týžden (Hét) : 15.08.2022 - 19.08.2022

Jedáleň - Étterem
SAM - gastro & catering
ul. Roľníckej školy 1519

945 01 Komárno
www.fullgut.sk

TEL: 0917 971 998

15.08.2022

1 Zeleninová s písmenkami (140 kcal)   (1, 3, 9)Polievka

Zöldséges betűleves

1 Držky na paprike so šampiňónmi 150g, knedle 200g (687,8 kcal)   (1, 3, 7)Obed

Gombás pacalpörkölt, knédli

2 Cezar šalát, kuracie kúsky, toastový chlieb 300g (198,52 kcal)   (1, 3, 10)

Cezar saláta, csirkehús, toast kenyér

5 Vyprážaný údený syr (oštiepok) 150g, varené zemiaky 200g, tat. omáčka (762,75
kcal)   (1, 3, 7)

Výberové jedlo

Rántott sajt, főttburgonya, tartármártás

16.08.2022

1 Francúzska cibuľová (258,30 kcal)   (1, 9)Polievka

Francia hagymaleves

1 Bolonské pliecko 150g, ryža 200g, šalát (989,33 kcal)   (1)Obed

Bolognai rizses hús, saláta

2 Halušky s vajcom 300g, hlávkový šalát (848,44 kcal)   (1, 3, 7)

Tojásosnokedli, fejes saláta

5 Kuracie štvrte grilované 300g,hranolky 200g, šalát (112,06 kcal)   (7)Výberové jedlo

Grillcsirke negyedek, hasábburgonya, saláta

17.08.2022

1 Hovädzí vývar s rezancami (229,6 kcal)   (1, 9, 12)Polievka

Marhacsont leves cérnametélttel

1 Kuracia kapsa (syr, šunka) 150g s Niva omáčkou, dus. ryža 200g, šalát 100g
(998,16 kcal)   (1, 7)

Obed

Csirkebatyu (sajt, sonka) Niva sajtmártással, párolt rizs, saláta

2 Vypr. brokolica 250g, zem. kaša 200g, tat. omáčka (1318,66 kcal)   (1, 3, 7, 12)

Rántott brokkoli, burgonyapüré , tartármártás 

5 Pražský hovädzí guláš "u Fleku" (pretlak, tmavé pivo) 150g, kysnuté knedľe 200g,
šalát(1003,83 kcal)   ()

Výberové jedlo

Prágai marhapörkölt "u Fleku" (paradicsomos, barna sörös), knédli

18.08.2022

1 Falošná gulášová (zemiaky), (384 kcal)   (1)Polievka

Hamis gulyásleves (burgonya)

1 Chilli con carne s lángošom 150g  (945,02 kcal) (1,3,7)   ()Obed

Csilisbab, lángos

2 Špenát varený 250g, varené vajíčka, chlieb (280,89 kcal)   (1, 3, 7)

Spenótfőzelék, főtt tojás, kenyér

5 Kurací steak s medovo-horčicovou omáčkou 180g, dusená ryža 100g, am. zemiaky
100g (965,79 kcal)   (10)

Výberové jedlo

Zoznam alergénnych zložiek - Allergén élelmiszerösszetevők listája: 1. Obilniny obsahujúce lepok - Glutént tartalmazó gabona 2. Kôrovce a vyrobky

z nich - Rákfélék és azokból készult termékek 3. Vajcia a vyrobky z nich - Tojás és abból készult termékek 4. Ryby a vyrobky z nich - Halak és

azokból készult termékek 5. Arašidy a vyrobky z nich - Földimogyoró és abból készult termékek 6. Sójové zrná a vyrobky z nich - Szójabab és abból

készult termékek 7. Mlieko a vyrobky z neho - Tej és abból készult termékek 8. Orechy - Diófélék 9. Zeler a vyrobky z neho - Zeller és abból készult

termékek 10. Horčica a vyrobky z nej - Mustár és abból készult termékek 11. Sezamové semená a vyrobky z nich - Szezámmag és abból készult

termékek 12. Oxid siričity a siričitany - Kén-dioxid és SO2-ben kifejezett szul tok 13. Vlčí bôb - Csillagfurt és abból készult termékek 14. Mäkkyše a

vyrobky z nich - Puhatestűek és abból készult termékek

Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave, príloh a šalátov je uvedená v surovom stave.

 A hús súlya nyers állapotban van feltüntetve a többi pedig fött állapotban.

SAM - gastro & catering, areál lodeníc a Marina Park, Komárno, Full Gut, s.r.o. Objednávky: 0917 971 998, fullgut@fullgut.sk



Jedálny   lístok - Étlap

Týžden (Hét) : 15.08.2022 - 19.08.2022

Jedáleň - Étterem
SAM - gastro & catering
ul. Roľníckej školy 1519

945 01 Komárno
www.fullgut.sk

TEL: 0917 971 998

Csirke steak mézes-mustáros pácban ,párolt rizs, steakburgonya

19.08.2022

1 Slepačia s krup. haluškami (198,01 kcal)   (1, 9)Polievka

Tyúkleves daragaluskával

1 Brašovské brav. kocky 150g, op. zemiaky 200g, šalát 100g (695,77 kcal)   (1, 12)Obed

Brassói aprópecsenye, saláta

2 Šišky s nutelou 240g (1154,71 kcal)   (3, 5, 7, 12)

Nutellás fánk

5 Vyprážané kur. prsia v sezamovom obale 150g, ryža s hráškom 200g, šalát (1139,55
kcal)   (1, 3, 7, 11)

Výberové jedlo

Rántott szezámmagos csirkemell, rizi-bizi, saláta

Zoznam alergénnych zložiek - Allergén élelmiszerösszetevők listája: 1. Obilniny obsahujúce lepok - Glutént tartalmazó gabona 2. Kôrovce a vyrobky

z nich - Rákfélék és azokból készult termékek 3. Vajcia a vyrobky z nich - Tojás és abból készult termékek 4. Ryby a vyrobky z nich - Halak és

azokból készult termékek 5. Arašidy a vyrobky z nich - Földimogyoró és abból készult termékek 6. Sójové zrná a vyrobky z nich - Szójabab és abból

készult termékek 7. Mlieko a vyrobky z neho - Tej és abból készult termékek 8. Orechy - Diófélék 9. Zeler a vyrobky z neho - Zeller és abból készult

termékek 10. Horčica a vyrobky z nej - Mustár és abból készult termékek 11. Sezamové semená a vyrobky z nich - Szezámmag és abból készult

termékek 12. Oxid siričity a siričitany - Kén-dioxid és SO2-ben kifejezett szul tok 13. Vlčí bôb - Csillagfurt és abból készult termékek 14. Mäkkyše a

vyrobky z nich - Puhatestűek és abból készult termékek

Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave, príloh a šalátov je uvedená v surovom stave.

 A hús súlya nyers állapotban van feltüntetve a többi pedig fött állapotban.

SAM - gastro & catering, areál lodeníc a Marina Park, Komárno, Full Gut, s.r.o. Objednávky: 0917 971 998, fullgut@fullgut.sk


