
(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 22.05.2023

Polievka: 0,25l Šošovicová kyslá s úd. kolienkom, chlieb (1,7)
č.1 - 120g Pastiersky syr, 200g varené zemiaky, 50g dom. tat. omáčka (1,3,7,10)
č.2 - 120g Kurací plátok na šampiňónoch, 180g dusená ryža  (-)
č.3 - 500g Pizza podľa vlastného výberu (okrem č. 38  a 40) (1,3,4,5,7)
č.4 Špeciál - 350g Talianske rizoto s krevetami a parmezánom (4,7)
č.5 Big menu - 200g Kovbojský brav. steak s karameliz. cibuľkou, 200g pučené pečené zemiaky (-), 70g koláčik (1,3,7)
Nápoj podľa aktuálnej ponuky za zvýhodnenú cenu 1,30 €

Polievka: 0,25l Minestrone (9)
č.1 - 120g Bravčový gordon blue, 200g zemiaková kaša, kyslá uhorka (1,3,7)
č.2 - 120g Kurací perkelt,  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 Špargľové špagety Carbonara (1,3,7)
č.5 Big menu - 200g Kovbojský brav. steak s karameliz. cibuľkou, 200g pučené pečené zemiaky (-), 70g koláčik (1,3,7)
Nápoj podľa aktuálnej ponuky za zvýhodnenú cenu 1,30 €

Polievka: 0,25l Hovädzí vývar so širokými rezancami (1,3,9)
č.1 - 120g Kurací plátok zapekaný (šunka, syr), 180g ryža (-)
č.2 - 120g Hovädzie námornícke mäsko, 200g tarhoňa  (1,3)
č.3 - 500g Pizza podľa vlastného výberu (okrem č. 38  a 40) (1,3,4,5,7)
č.4 Špeciál - 350g Cviklové halušky so syrokrémom a gril. brav. panenkou (1,3,7)
č.5 Big menu - 200g Kovbojský brav. steak s karameliz. cibuľkou, 200g pučené pečené zemiaky (-), 70g koláčik (1,3,7)
Nápoj podľa aktuálnej ponuky za zvýhodnenú cenu 1,30 €

Polievka: 0,25l Hlivová s mrvanicou (1,3) 
č.1 - 120g Hrbatý bravčový rezeň, 200g pečené zemiaky (1,3)
č.2 - 150g Restovaná kuracia pečienka na cibuľke, 180g dusená ryža, 70g cviklový šalát (-) 
č.3 - 500g Pizza podľa vlastného výberu (okrem č. 38  a 40) (1,3,4,5,7)
č.4 Špeciál - 150g Fašírky z bryndze, 200g varené baby zemiaky, 70g pažitkový dip  (1,3,7)
č.5 Big menu - 200g Kovbojský brav. steak s karameliz. cibuľkou, 200g pučené pečené zemiaky (-), 70g koláčik (1,3,7))
Nápoj podľa aktuálnej ponuky za zvýhodnenú cenu 1,30 €

Polievka: 0,25l Demikát s opraž. slaninkou, chlieb (1,7)
č.1 - 120g Kentucký rezeň (v kukur. lupienkoch), 200g zemiaková kaša (3,7)
č.2 - 120g Segedínsky guľáš, 160g domáca parená knedľa (1,3,7)
č.3 - 500g Pizza podľa vlastného výberu (okrem č. 38  a 40) (1,3,4,5,7)
č.4 Špeciál - 350g Bolónske lassagne so syrom (1,3,7)
č.5 Big menu - 200g Kovbojský brav. steak s karameliz. cibuľkou, 200g pučené pečené zemiaky (-), 70g koláčik (1,3,7)
  Nápoj podľa aktuálnej ponuky za zvýhodnenú cenu 1,30 €

Utorok 23.05.2023

Streda  24.05.2023

Štvrtok 25.05.2023

Piatok 26.05.2023

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



(rozvoz začína od 10:00 ... do vypredania) 
menu č.1,2 ... 5,99 € 
Špeciál, č.3,4 ... 6,50 €
BIG menu ... 7,50 €

0908 88 30 30
043/422 11 00

strane.venezia.sk

DENNÉ MENU

Kompletná ponuka jedál a nápojov:

PIZZÉRIASTRÁNE

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

Pondelok 10.10.2022
Polievka: 0,25l Boršč s kyslou smotanou, chlieb (1,7,9)
č.1 -  120g Vyprážaný oštiepok v 3 obale, 200g varené zemiaky s vňaťkou, 50g dom. tat. omáčka (1,3,7,10)
č.2 - 120g Hydinová mučkalica, 180g ryža (-)
č.3 - 500g Pizza podľa vlastného výberu (okrem č. 38  a 40) (1,3,4,5,7)
č.4 Špeciál - 350g Tagliatelle so smotanovou omáčkou a kúskami lososa, parmezán (1,3,4,7)
č.5 Big menu  120g Horárkine kuracie prsia (encián, brusnic. omáčka), 200g pečené zemiaky, 120g šalátik  (7)
Mattoni ochutená za zvýhodnenú cenu 1,-€

Polievka: 0,25l Šampiňónová s mrvenicou a zemiakmi (1,3)
č.1 -  120g Kurací plátok zapekaný so syrom a šunkou, 180g ryža  (7)
č.2 - 350g Bravčové soté mexické v domácej zemiakovej placke, posypané syrom (1,3,7)
č.3 - 500g Pizza podľa vlastného výberu (okrem č. 38  a 40) (1,3,4,5,7)
č.4 Špeciál - 350g Morčacie prsia na kuskusovom šaláte (1)
č.5 Big menu  120g Horárkine kuracie prsia (encián, brusnic. omáčka), 200g pečené zemiaky, 120g šalátik  (7)
Mattoni ochutená za zvýhodnenú cenu 1,-€

Polievka: 0,25l Vývar z Daniela s pečeňovými haluškami (1,3,7,9)
č.1 -  120g Bravčový rezeň v 3 obale, 200g zemiakový majonézový šalát (1,3,7,10)
č.2 - 350g Farfalle s omáčkou creola (smotana, kur. prsia, kukurica), parmezán  (1,3,7)
č.3 - 500g Pizza podľa vlastného výberu (okrem č. 38  a 40) (1,3,4,5,7)
č.4 Špeciál -  340g Kráľovský burger (slanina, cheddar, volské oko, domáce hamb., mäso...)   (1,3,7,9,10)
č.5 Big menu  120g Horárkine kuracie prsia (encián, brusnic. omáčka), 200g pečené zemiaky, 120g šalátik  (7)
Mattoni ochutená za zvýhodnenú cenu 1,-€

Polievka: 0,25l Cícerový krém s krutónmi (1,3,7)
č.1 -  120g Kurací filet  na pečenej koreňovej zelenine, 180g ryža  (9)
č.2 - 120g Maďarský guľáš, 160g domáca parená knedľa  (1,3,7)
č.3 - 500g Pizza podľa vlastného výberu (okrem č. 38  a 40) (1,3,4,5,7)
č.4 Špeciál - 350g Krémové hríbové rizoto s grilovanou bravčovou panenkou z arborio ryže, parmezán (7)
č.5 Big menu  120g Horárkine kuracie prsia (encián, brusnic. omáčka), 200g pečené zemiaky, 120g šalátik  (7)
Mattoni ochutená za zvýhodnenú cenu 1,-€
                                                         

Polievka: 0,25l Jemná hrášková s písmenkami (1,3) 
č. 1 - 150g Bravčový stránsky steak  (bylinkový dressing, údený syr), 200g pečené zemiaky  (3,7)
č.2 - 120g Kuracie rezance na spôsob číny, 180g ryža (5,6)
č.3 - 500g Pizza podľa vlastného výberu (okrem č. 38 a 40) (1,3,4,5,7)
č.4 Špeciál - 350g Dúhové palacinky s mascarpone krémom, preliate čokoládou (1,3,7)
č.5 Big menu  120g Horárkine kuracie prsia (encián, brusnic. omáčka), 200g pečené zemiaky, 120g šalátik  (7)
  Mattoni ochutená za zvýhodnenú cenu 1,-€

Utorok 11.10.2022

Streda  12.10.2022

Štvrtok 13.10.2022

Piatok 14.10.2022
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