
(rozvoz začína od 10:00 ... do vypredania) 
menu č.1,2 ... 7,00 € 
Špeciál, č.3,4 ... 7,50 €
BIG menu ... 8,50 €

0908 88 30 30
043/422 11 00

strane.venezia.sk

DENNÉ MENU
Pondelok 15.05.2023

Polievka: 0,25l Hŕstková s údeným mäsom, chlieb (1)
č.1 - 120g Gril. syrový steak na brusnic. omáčke, 200g var. maslové baby zemiaky (7)
č.2 - 120g Kurací plátok s mozarellou a paradajkou, 180g bylinková ryža  (7)
č.3 - 500g Pizza podľa vlastného výberu (okrem č. 38  a 40) (1,3,4,5,7)
č.4 Špeciál - 350g Tagliatelle gorgonzola so suvidovanou bravč. panenkou (1,3,7)
č.5 Big menu - 200g Stránsky kurací vrkoč (slanina) s demi glace, 120g ryža, 75g am. zemiaky, 100g jarný šalátik (9)
Nápoj podľa aktuálnej ponuky za zvýhodnenú cenu 1,30 €

Polievka: 0,25l Slepačí vývar s fridátovými rezancami (1,3,9)
č.1 - 120g Vyprážaný kurací rezeň, 200g slovenský zemiakový šalát (1,3,7,10)
č.2 -120g Bravčový paprikáš Bacskay (šampiň., klobása), 200g domáce prílohové halušky  (1,3,7)
č.3 - 500g Pizza podľa vlastného výberu (okrem č. 38  a 40) (1,3,4,5,7)
č.4 Špeciál - 350g Obrie oči (br. panenka, kur. prsia) s cuketovými plackami a prírodnou omáčkou (1,3)
č.5 Big menu - 200g Stránsky kurací vrkoč (slanina) s demi glace, 120g ryža, 75g am. zemiaky, 100g jarný šalátik (9)
Nápoj podľa aktuálnej ponuky za zvýhodnenú cenu 1,30 €

Polievka: 0,25l Guľášová, chlieb (1)
č.1 - 120g Viedenský hovädzí guľáš, 160g domáca parená knedľa (1,3,7)
č.2 - 120g Curry madras (zázvor, cesnak, maslo, rajčiakové pyré) s kuracím mäsom, 180g ryža (7)
č.3 - 500g Pizza podľa vlastného výberu (okrem č. 38  a 40) (1,3,4,5,7)
č.4 Špeciál - 350g Plnená paprika na paradajkovej omáčke, 200g parená žemľová knedľa (1,3,7)
č.5 Big menu - 200g Stránsky kurací vrkoč (slanina) s demi glace, 120g ryža, 75g am. zemiaky, 100g jarný šalátik (9)
Nápoj podľa aktuálnej ponuky za zvýhodnenú cenu 1,30 €

Polievka: 0,25l Mrkvová s haluškami (1,3) 
č.1 - 200g Pečené kuracie stehno, 180g ryža (-)
č.2 - 150g/150g  Fish and chips (hranolky),  50g citrónová majonéza (1,3,7) 
č.3 - 500g Pizza podľa vlastného výberu (okrem č. 38  a 40) (1,3,4,5,7)
č.4 Špeciál - 120g Gril. bravčová panenka plnená kozím syrom, 200g kuskus  (1,7)
č.5 Big menu - 200g Stránsky kurací vrkoč (slanina) s demi glace, 120g ryža, 75g am. zemiaky, 100g jarný šalátik (9)
Nápoj podľa aktuálnej ponuky za zvýhodnenú cenu 1,30 €

Polievka: 0,25l Cesnakový krém s krutónmi (1,7,9)
č.1 - 120g Bravčový rezník  na slaninke, 200g tarhoňa (1,3)
č.2 - 150g Roláda z morčacieho mäska plnená pečeňou, 180g ryža  (-)
č.3 - 500g Pizza podľa vlastného výberu (okrem č. 38  a 40) (1,3,4,5,7)
č.4 Špeciál - 120g Hovädzie dusené v keli, 200g varené baby zemiaky (7)
č.5 Big menu - 200g Stránsky kurací vrkoč (slanina) s demi glace, 120g ryža, 75g am. zemiaky, 100g jarný šalátik (9)
  Nápoj podľa aktuálnej ponuky za zvýhodnenú cenu 1,30 €

Utorok 16.05.2023

Streda  17.05.2023

Štvrtok 18.05.2023

Piatok 19.05.2023

Kompletná ponuka jedál a nápojov:

...ak si želáte, aby Vám bolo zasielané menu e-mailom, adresu odovzdajte u obsluhy
      ...máte chuť na nejaké jedlo? Povedzte o tom obsluhe a my to zariadime :-)

Alergény: 1-obilniny, 2-kôrovce, 3-vajcia, 4-ryby, 5-arašidy, 6-sójové zrná, 7-mlieko, 8-orechy, 9-zeler, 10-horčica, 
              11-sezam, 12-oxid siričitý a siričitany, 13-vlčí bôb, 14-mäkkýše
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