
    

Váha mäsa na porciu v surovom stave od 150 do 250 g,     Polievka 300 ml  Gramáže celej porcie jedla minimálne: Klasika 400 g,  FIT šalát 300 g,  Vege 350 g,  Rezeň 350 g,  Gourmet 400 g  

Studená delikatesa 150 g,  Dezert 150 g           Zmena jedálneho lístka vyhradená.    Pôvod mäsa prevažne Slovensko a krajiny EÚ 

ALERGÉNY: 1. Lepok, 2. Kôrovce, 3. Vajcia, 4. Ryby, 5. Arašidy, 6. Sója, 7. Mlieko, 8.Orechy 9. Zeler, 10.Horčica, 11.Sezam, 12.Oxid siričitý, 13.Vlčí bôb, 14.Mäkkýše, GF = Gluten Free,  LF = Lacto Free 

   = Vegetarian 

 Šetríme prírodu 
  25. kalendárny týždeň   

Spôsob objednania:  najlepšie 1 deň vopred alebo v ten deň do 10.00 cez sms na telefónnom čísle 0915 752 022 

Jedálny lístok nájdete aj na našej internetovej stránke: www.morochovicrestaurant.sk 
Polievka ku každému druhu jedla a dovoz v cene jedla / Len polievka 0,33 l samostatne = 2 € 

Špeciality ponúkané každý deň 
Delikatesa     Baby mozzarella, cherry paradajky, malý šalát, bazalkové pesto 

7
      2,50 €                                                            

Dezert            Kokosový jež, višňové coulis, kokosový mousse (pena)  
1,3,7 

            2,50 €
  
                                                              

    
 

Denné menu 

 

20.6. Pondelok        
Polievka Kapustová GF LF  

Klasika          Varené pirohy plnené zemiakmi a bryndzou, slanina, jarná cibuľka 1,3,7
         6,50 €                   

Fit šalát        Pečený hovädzí roast beaef, perlovka cibuľka pestrá zelenina, šalát, med - horčica 
10  

6,50 €                                 

Vege Zeleninové karbonátky, zemiaková kaša s baby špenátom  3,GF LF           
 
  

7,50 €           

Gourmet       Jelení guláš na poľovnícky spôsob, viedenská obrúsková knedľa 1,3,7
    8,50 € 

Rezeň            Vyprážaný bravčový plnený syrom niva, ½ ryža ½ krokety, uhorkový šalát 1,3,7 7,50 €
 

21.6. Utorok 

Polievka Kalerábová   GF LF  

Klasika Kuracie grilované kúsky( vykostené stehno), zeleninové rizoto, rukola                    6,50 €                     

Fit šalát Prosciutto šunka, cantaloupe melón, balsamico redukcia, pestrá zelenina, mix list šalát   6,50 €                                                                     

Vege Kuskus s čerstvou mätou, pečená koreňová zelenina, pečené bataty 1,LF           
 
  7,50 €          

Gourmet       Jelení guláš na poľovnícky spôsob, viedenská obrúsková knedľa 1,3,7
    8,50 € 

Rezeň            Vyprážaný bravčový plnený syrom niva, ½ ryža ½ krokety, uhorkový šalát 1,3,7 7,50 €

 

22.6. Streda  

Polievka Cícerová s kari LF GF   

Klasika  Vyprážané rybie filé, letný zemiakový šalát (bez majonézy) 1,3,4,7  
      

   
 6,50 €

                     

Fit šalát        Mozzarela, cestoviny pene, sušené paradajky, pesto, pestrá zelenina, mix šalát 1,3,7              6,50 €                                                                                       

Vege              Orieškový bulgur, pestrá grilovaná zelenina, vegan syr 
  1,8 LF           

 
  

7,50 €   

Gourmet       Jelení guláš na poľovnícky spôsob, viedenská obrúsková knedľa 1,3,7
    8,50 € 

Rezeň            Vyprážaný bravčový plnený syrom niva, ½ ryža ½ krokety, uhorkový šalát 1,3,7 7,50 €

 

23.6. Štvrtok 

Polievka Brokolicová  
GF LF    

Klasika          Pečené bravčové na strapačkách s kyslou kapustou a cviklou 1,3,7   6,50 €  

Fit šalát        Grilované morčacie kúsky, avokádo, cherry paradajky, zelenina, mix šalát                            6,50 €                                                                                       

Vege             Ázijská zelenina, marinované tofu, ryžové rezance, mangold, sezam 6,11 GF LF            
  7,50 €                   

Gourmet       Jelení guláš na poľovnícky spôsob, viedenská obrúsková knedľa 1,3,7
    8,50 € 

Rezeň            Vyprážaný bravčový plnený syrom niva, ½ ryža ½ krokety, uhorkový šalát 1,3,7 7,50 €

 

24.6. Piatok    

Polievka     Hrachová s údenou paprikou a mrkvou GF LF 

Klasika       Buchty na pare s makom alebo kakaom 
1,3,7                                                                                                                                                                                                

Fit šalát      S údeným lososom, varené vajíčko, kôprový drezing zelenina, mix šalát  7,4,3
       6,50 €                                                                                                                             

Vege           Zeleninový guláš s bobaňou fazuľou GF, LF               
7,50 €

Gourmet       Jelení guláš na poľovnícky spôsob, viedenská obrúsková knedľa 1,3,7
    8,50 € 

Rezeň            Vyprážaný bravčový plnený syrom niva, ½ ryža ½ krokety, uhorkový šalát 1,3,7 7,50 €


