
Jedálny   lístok - Étlap
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Jedáleň - Étterem
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ul. Roľníckej školy 1519

945 01 Komárno
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TEL: 0917 971 998

26.09.2022

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

Zöldséges betűleves

1 Klužská kapusta 300g, chlieb (725,14 kcal)   (1, 3, 7)Obed

Kolozsvári káposzta, kenyér

2 Buchty domáce s lekvárom 360g (687,97 kcal)   (1, 3, 7)

Lekváros bukta

5 Kuracie "Dvojičky" 160g, zemiaky s vňaťou 200g, šalát (652,06 kcal)   (1, 3, 7)Výberové jedlo

Rántott és natúr csirkemell 160g, petrezselymes burgonya, saláta

27.09.2022

1 Kelová so zemiakmi (267 kcal)   ()Polievka

Kelkápostaleves burgonyával

1 Tokáň Csikós (lečo, smotana) 150g, halušky 250g , šalát (1254,5 kcal)   (1, 3, 7)Obed

Csikós tokány (lecsós, tejfölös), galuska, saláta

2 Granatiersky pochod 400g , šalát (182,49 kcal)   (1, 12)

Burgonyástészta, saláta

5 Hovädzí hamburger 150g , hranolky 200g, kečup   (1, 10, 11)Výberové jedlo

Hamburger marhahúsból, hasábburgonya, ketchup

28.09.2022

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

Tyúkleves daragaluskával

1 Sviečková na smotane (brav. stehno) 150g, knedľe 200g (1040,29 kcal)   (1, 3, 7)Obed

Vadas sertésszelet 150g, knédli 200g

2 Kelový prívarok 300g, zel. fašírka 150g, chlieb (482,78 kcal)   (1, 7)

Kelkáposzta-főzelék, zöldséges fasírt, kenyér

5 Grilované marinované rebierká a bôčik 400g, am. zemiaky 200g, šalát (965,79 kcal)
MAX:25 porcií   (7)

Výberové jedlo

Grillezett sertés borda és oldalas, steakburgonya, saláta

29.09.2022

1 Šošovicová, chlieb (253,06 kcal)   (1, 7)Polievka

Lencseleves, kenyér

1 Zabíjačkový tanier 250g (dom.klobása,jaternica), zemiaky 200g, horčica(834,59
kcal)   (1, 10, 12)

Obed

Disznótoros tányér, főtt burgonya, mustár

2 Vyprážaný karfiol 250g, zem. kaša 300g, tat. omáčka 50g (843,59 kcal)   (1, 3, 7,
12)

Rántott karfiol, burgonyapüré, tartármártás 

5 Bravčový rezeň "Óvári" (karé, šamp,šunk,syr) 150g, americké zemiaky 200g, šalát
100g(705,2 kcal)   (1, 7)

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
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Óvári sertésszelet (karaj,gomba, sonka, sajt), steakburgonya, saláta

30.09.2022

1 Rascová s vajcom (147,42 kcal)   (1, 3)Polievka

Köménymagosleves tojással

1 Bravčové karé s kari omáčkou 150g, Ryža dusená 200g, šalát 100g /912,39 kcal/ (1)
  ()

Obed

Sertéskaraj curry mártással, rizs, saláta

2 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom 350g (589,52 kcal)   (1, 3, 7)

Aranygaluska vaníliás krémmel

5 Vyprážaná aljašská treska 150g, slovenský zemiakový šalát 200g (464,31 kcal)   (1,
4)

Výberové jedlo

Rántott tőkehalfilé, hagymás burgonyasaláta

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.
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