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28.11.2022

1 Slepačia s krup. haluškami (298,01 kcal)   (1, 9)Polievka

Tyúkleves daragaluskával

1 Pečené brav. stehno 150g, saské cestoviny s kapustou 200g (718,73 kcal)   (1, 7)Obed

Szász káposztástészta sertéssülttel

2 Zemiakový paprikáš s klobásou 150g, chlieb (143,61 kcal)   (1, 12)

Paprikáskrumpli kolbásszal, kenyér

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

29.11.2022

1 Ragu polievka s estragónom (pol. zelenina, smotana) (306 kcal)   (7, 9)Polievka

Tárkonyos raguleves

1 Kuracie prsia pikantné so šunkou 150g, tarhoňa 200g (mrkva, zeler, chilli,
pretlak)(627,3 kcal)   (1, 9)

Obed

Pikáns csirkemell sonkával, tarhonya, (répa, zeller, chilli, par. püré) 

2 Pirohy plnené slivkovým džemom 350 g (140,1 kcal )   (1, 3)

Szilvalekváros derelye 350g

5 Bravčové karé na cesnaku 150g, granadír 200g, šalát 100g   (1, 3)Výberové jedlo

Krumplis tészta fokhagymás sertésszelettel

30.11.2022

1 Hov. vývar s peč. haluškami (255 kcal)   (3, 9)Polievka

Marhacsont leves májgaluskával

1 Kuracie stehno na rozmaríne 260g, dusená ryža 200g, šalát 100g (330,6 kcal)   (1,
12)

Obed

Rozmaringos csirkecomb, párolt rizs, saláta

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

Spenótfőzelék, főtt tojás, kenyér

5 Cordon bleu (kur. prsia,šunk,syr) 150g, hranolky 200g, šalát 100g(947 kcal)   (1, 3,
7)

Výberové jedlo

Cordon blue (csirkemell,sonka, sajt), hasábburgonya, saláta

01.12.2022

1 Čínska pikantná (203 kcal)   (1, 3, 6, 12)Polievka

Kínai csípős leves

1 Zemiakový prívarok 300g , brav. perkelt 150g, chlieb(635,36 kcal)   (1, 7)Obed

Burgonyafőzelék, sertéspörkölt, kenyér

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

Tojásosnokedli, fejes saláta

5 Kuracie prsia na grile 180g s anglickou zeleninou (karfiol, brokolica,mrkva) 250g
(396 kcal)   (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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Csirkesteak grillen angol zöldséggel (karfiol, brokkoli, répa)

02.12.2022

1 Kapustnica, chlieb (187,06 kcal)   (1, 7)Polievka

Káposztaleves, kenyér

1 Vypr. rybie filé 150g, zemiaky s vňaťou  200g, šalát 100g (702,03 kcal)   (1, 3, 4, 7)Obed

Rántott halfilé, petrezselymes burgonya, saláta

2 Zemiakovo-bryndzové pirohy so slaninou a smotanou 360g   (1, 3, 7, 12)

Burgonyás juhtúrós pirog szalonnával és tejföllel

5 Vyp. karé plnené úd. syrom 150g, am. zemiaky 200g, šalát (709,52 kcal)   (1, 3, 7)Výberové jedlo

Rántott karaj füstölt sajttal töltve, steak burgonya, 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.
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