Reštaurácia Maestro
Denné menu od 4,20 €
Vážení zákazníci radi by sme vás upozornili na čas doručovania objednávok, jedlá objednané medzi 8.00-9.00h
budú doručené do 11.00h, jedlá objednané v čase od 9.00-11.00h budú doručené najneskôr do 14.00h, jedlá sa
vybavujú postupne, ďakujeme za pochopenie.

DENNÉ MENU JE MOŽNÉ OBJEDNAŤ AJ DEŇ VOPRED
18.02.2019/ Pondelok
Alergény :
Polievka:
0,33 l Porková s krupicovými haluškami
(1)
0,33 l Vývar ( podľa dennej ponuky : slepačí alebo hovädzí )
(1,3,9)
A:
150g-200g Gratinované kuracie prsia so špargľou a syrom, opekané zemiaky
(1,7)
B:
150g-200g Bravčové stehno na hrášku, ryža
(1)
C:
150g-200g-50g Grilované tofu s medom a chilli, pečené bataty
(1,7)
D:
350g Šalát na chrumkavo
cena: 4,30 € (1,3,6,7)
E:
200g-50g-200g Bravčová panenka s omáčkou z lesných hríbov, baby zemiaky
cena: 6,10 € (1,7)
19.02.2019/Utorok
Polievka:
0,33 l Hlivová so zemiakmi
(1,7)
0,33 l Vývar ( podľa dennej ponuky : slepačí alebo hovädzí )
(9)
A:
150g-50g-200g Grilované brav. karé s bylinkovým maslom, fazuľové struky, varené zemiaky
(1,7)
B:
150g-200g Zapekané kuracie prsia so syrom a paradajkami, ryža
(1,7)
C:
150g-200g-50g Konfitovaný losos na limetke a kôpri s baby zemiakmi
(1,4)
D:
350g Grécky šalát
cena: 4,30 € (6,7)
E:
200g-50g-200g Bravčová panenka s omáčkou z lesných hríbov, baby zemiaky
cena: 6,10 € (1,7)
20.02.2019/Streda
Polievka:
0,33 l Minestrone
(1,7,9)
0,33 l Vývar ( podľa dennej ponuky : slepačí alebo hovädzí )
(9)
A:
300g-50g Kuracie rizoto z čiernej a bielej ryže so suš. paradajkami a špenátom, kys. uhorky (1,7)
B:
150g-200g Mexický guláš s ryžou
(1)
C:
150g-200g-50g Vyprážaný bravčový rezeň, ryža, kompót
(1,3,7)
D:
350g Miami šalát
cena: 4,30 € (6,7)
E:
200g-50g-200g Bravčová panenka s omáčkou z lesných hríbov, baby zemiaky
cena: 6,10 € (1,7)
21.02.2019/Štvrtok
Polievka:
0,33 l Paradajková
(1)
0,33 l Vývar ( podľa dennej ponuky : slepačí alebo hovädzí )
(9)
A:
150g-200g Kuracie soté na čínsky spôsob, ryža
(1)
B: 120g-100g-100g Grilovaný encián s čínskou kapustou a strúhaným zelerom
(1,7,9)
C:
150g-200g-50g Vyprážané kuracie nugetky v pikantnom cestíčku, opekané zemiaky
(1,3,7)
D:
350g Americký šalát
cena: 4,30 € (3,6,7)
E:
200g-50g-200g Bravčová panenka s omáčkou z lesných hríbov, baby zemiaky
cena: 6,10 € (1,7)
22.02.2019/Piatok
Polievka:
0,33 l Fazuľová s klobásou
(1,7)
0,33 l Vývar ( podľa dennej ponuky : slepačí alebo hovädzí )
(9)
A: 150g-200g-50g Grilované kuracie štvrte, ryža, kompót
(1)
B:
3 ks Palacinky s karamelizovaným jablkom, plnené jablkovým pyré a čokoládou
(1,3,7)
C:
300g Lasagne Bolognese
(1,3,7)
D:
350g Šopský šalát
cena: 4,30 € (6,7)
E:
200g-50g-200g Bravčová panenka s omáčkou z lesných hríbov, baby zemiaky
cena: 6,10 € (1,7)
150g Maďarský guláš, parená knedľa 6,00€ - 150g Držkový perkelt 5,00€
Otváracie hodiny : Po – Ut – St – Št –od 9.00 h do 22.00 h – Pia – Sob- od 9.00 h – 24 .00 h
Nedeľa od 10 .00 h – 22.00 h ,Telefonické objednávky na: 0901 777 718 alebo 0904 777 718

Mäsová zložka jedla je uvedená v surovom stave.
Dobrú chuť Vám praje Team Reštaurácie Maestro
Ďakujeme za dôveru.
Alergény : (1) Obilniny obsahujúce lepok ( pšenica,raž, jačmeň,ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody),(2) kôrovce
a výrobky z nich, (3) vajcia a výrobky z nich, (4) ryby a výrobky z nich, (5) Arašidy a výrobky z nich,(6) sójové zrná a výrobky
z nich (7) mlieko a výrobky z nich, (8) orechy, mandle, kešu, lieskové, vlašské, pekanové, para, pistáciové, makadamové,
queenslandské a výrobky z nich, (9) zeler a výrobky z neho, (10) horčica a výrobky z nich, (11) sezamové semená a výrobky z nich,
(12) oxid siričitý a siričitany, (13) vlčí bôb a výrobky z neho, (14) mäkkýše a výrobky z nich. Všetky informácie o alergénoch
nájdete na našej webstránke : www. maestropizza.sk/jedalny-listok/.

