Vitajte v restaurant CARPEDIEM

Šaláty ako hlavné jedlá

ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU. JEDLÁ, KTORÉ SI VYBERIETE Z NAŠEJ PONUKY
SÚ PRIPRAVOVANÉ ZO ŠPALDOVEJ MÚKY, ALE VIEME PRIPRAVIŤ JEDLÁ AJ
BEZLEPKOVÉ A BEZLAKTÓZOVÉ. PRÍPRAVA JEDÁL URČITÝ ČAS TRVÁ.
NEPRACUJEME S POLOTOVARMI.

Pre skupiny oslavy jem možnosť na objednávku deň vopred

Predjedlo
3,80€
3,40€
4,20€

0,33l Držkový paprikáš (hustý štipľavý plný držiek so smotanou )
140g Maďarský guláš z diviny podávaný s domácou knedľou alebo haluškami
140g Segedínsky guláš s knedľou
240g Pečené kačacie stehno, červená dusená kapusta, zemiakové lokše
140g Bravčové výpečky s kyslou kapustou a domácou knedľou

1,90€
1,90€
2,90€
2,40€
1,90€

200g Opekané zemiaky so slaninkou a cibuľkou
200g Varené zemiaky s maslom 7, (na požiadanie aj bezlaktozové, rastlinné )
200g Pučené zamiaky omastené
150g Zemiakové hranolky vyprážané
180g Dusená ryža
200g Grilovaná zelenia (cuketa baklažán paprika šampiňóny)
180g Dusená anglická zelenina na masle 7, (na požiadanie aj bezlaktozové, rastlinné )

2,40€
2,20€
2,20€
2,50€
2,20€
3,60€
2,80€

Dezerty

Hlavné jedlá
200g Steak z bravčovej panenky na cesnakovom masle 7,
(na požiadanie aj bezlaktozové )
150g Tatranské pníčky s dubákovou, brusnicovou, alebo syrovou omáčkou 7
(na požiadanie aj bezlaktozové )
200g Prírodný rezeň na šampiňónoch
(detská verzia 80g)
150g Vyprážaný rezeň bravčový alebo kurací 1,3,
(možná bezlepková verzia )
( detská verzia 80g )
150g Černohorský rezeň so syrom 1,3,7,
(možná bezlepková, bezlaktózová verzia )
150g Cordon bleu plnený šunka syr bravčový alebo kurací 1,3,7,
(možná bezlepková, bezlaktózová verzia )
200g Na sucho pečený steak z krkovičky
200g Kurací steak na bylinkovom masle 3,
(na požiadanie aj bezlaktozové)
( 100g detská verzia )
120g Penne v syrovej omáčke s kuracím mäsom 1,3,7
150g Losos steak 7,
(na požiadanie aj bezlaktozové)
280g Bryndzové halušky 1,7,
280g Strapačky so slaninkou 1
120g Grilovaný hermelín s brusnicovou omáčkou 7,
120g Vyprážaný syr 1,3,7,
120g Pastiersky syr (plnený šunkou ) 1,3,7,
280g Špagety aglio olio e peperoncino 1

6,50€
9,00€
7,50€
13,80€
9,90€

Prílohy k jedlám

Polievky
0,25l Slepačí alebo hovädzí vývar s rezancami a zeleninou
( rezance 1. )
0,25l Cesnačka so syrovými pampúšikmi (3,7,)
0,33l Boršč (ukrajinský s mäsom ) s kôprom a kyslou smotanou 7,
0,25l Tradičná paradajková s parmezanom
0,25l Podľa dennej ponuky ( denné menu )

8,50€
7,90€
8,50€
6,40€

Teplé domáce jedlá podľa ponuky

PRAJEME VÁM DOBRÚ CHUŤ

80g Mozzarela s paradajkou a bazalkou
( jemne krájaná mozzarela dochutená olivovým olejom bazalkou)
60g Domáca paštéta s kuracej pečienky ( bezlepková )
120g Diabolský toast s bravčovým mäskom a čerstvou rajčinou
( bezlepkové na požiadanie )

280g Caesar šalát (cézar s kuracím mäsom ) tradičná receptúra 3,
280g Grécky šalát
280g Taliansky šalát so sušenými paradajkami a kuracím mäsom
280g Tzatziky šalát ( tradičný s bielym jogurtom ) 7,

11,80€
9,90€
8,90€
7,50€
5,50€
7,40€
8,40€
7,60€
7,90€

120g Domáca tiramisu 1,3,7
110g Šuľance domáce
s makom alebo praženou strúhankou a horúcim ovocím 1,3,7,
220g Palacinky s nutelou, horúcim ovocím a šľahačkou 1,3,7,
220g Palacinky s džemom a tvarohom 1,3,7,
(na objednávku cca 35min je možná príprava aj bezlepkových palaciniek )
75g Čerstvo pečený Croisant ( doba prípravy 35min ) 1,3,
90g Domáci koláčik podľa ponuky

3,50€
3,80€
5,50€
4,50€
2,80€
1,90€

Zapojte sa do našej komunity na FB a získajte nie len 20% zľavy na služby, produkty a podujatia, ale buďte aj
informovaní o novinkách a akciách v našej reštaurácii. Ochutnávky vína, rumu, whisky, ale aj výborná káva a
príjemné posedenie. To všetko v znamení hesla „CARPEDIEM“ a teda užívaj dňa!
www.restauraciateplice.sk
www.carpediemteplice.sk
restauracia@carpediemteplice.sk

Restaurant CARPEDIEM
Hurbanova 21 Trenčianske Teplice 91451
0911706655

https://www.facebook.com/restauracia.teplice

https://www.instagram.com/restauraciacarpediem/

6,80€
9,90€
6,50€
6,10€
6,60€
6,20€
6,90€
7,10€

Jedálny lístok zostavil a jedlá pripravuje Pavol Julény
1.04.2022

