KANADA
Milí zákazníci, ďakujeme, že ste s nami a podporujete nás v týchto ťažkých časoch!
Veľmi si vážime každého nášho zákazníka a pevne veríme, že toto ťažké obdobie,
pre slovenské gastro, spolu prekonáme. ĎAKUJEME!
Kolektív Kanady

--- OBEDOVÉ MENU ------ 0911 731 161 ---Rozvoz volať do 09:30 hod.!
OKIENKOVÝ PREDAJ
A ROZVOZ
Obedové menu podávame do 13:00 hod. alebo do vypredania
FB: „Hostinec Kanada
Bánovce“

9.

17.01.-21.01.2022

Obedové menu s polievkou – 4,- € / Polievka

samostatne – 1,30 €

Služba balné 0,50 €
Pondelok:
Polievky:
0,33 l Hrstková so zeleninou

(1)

Cesnakový vývar, syr, krutóny

(1,3,9)

1. 120g/180g Pečené kuracie stehno, plnka, dusená ryža, kompót
2. 120g/180g Bravčové na leče, dusená ryža (1,3,7)
3. 120g/180g Vyprážaný bravčový rezeň, zemiaky s cibuľkou

(1,3)

(1,3,7)

Utorok:
Polievky:
0,33 l Kulajda

(1,7),

Slepačí vývar s rezancami

(1,3,9)

1. 120g/180g Bravčové na horčici, tarhoňa/alebo dusená ryža
2. 120g/180g Zelen. šalát s grilov. kurac. kúskami, americký dresing, bagetka
3. 120g/180g Vyprážaný bravčový rezeň, zemiaková kaša, uhorka (1,3,7

(1,3,7)

Streda:
Polievky:
0,33 l Minestrone

(1)

/ Slep.vývar s rezancami

(1,3,9)

1. 120g/180g Hovädzie s chrenovou omáčkou, parená knedľa
2. 120g/180g Kuracie rizoto so zeleninou (1)
3. 120g/180g Vyprážaný bravčový rezeň, pečené zemiaky

(1,3,7)

(1,3,7)

Štvrtok:
Polievky:
0,33 l Boršč

(1) /

Slep.vývar s rezancami

(1,3,9)

1. 120g/180g Bravčový prírodný rezeň na šampiňónoch, dusená ryža
2. 300g Bryndzové halušky s opečenou slaninkou a cibuľkou (1,3,7)
3. 120g/180g Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakovo-cibuľový šalát

(1,3,7)

(1,3,7)

Piatok:
Polievky:
0,33 l Kyslá zemiaková s vajíčkom

(1,3,7) /

Cesnakový vývar so syrom a krutónmi

(1,3,9)

1. 120g/180g Marinovaný kurací rezeň, zemiaková kaša, uhorka

(1)

2. 300g Tvarohová kocka s marhuľovou polevou (1,3,7)
3. 120g/180g Vyprážaný encián, varené zemiaky, tatárska omáčka

(1,3,7)

Hostinec Kanada, Vám praje dobrú chuť!
Zoznam hlavných alergénnych potravín a ich označenie:
1. OBILNINY – obsahujúce lepok a výrobky z nich; 2. KÔROVCE – a výrobky z nich; 3. VAJCIA – a výrobky z nich; 4. RYBY – a výrobky z nich; 5.
ARAŠÍDY – a výrobky z nich; 6. SÓJA – a výrobky z nej; 7. MLIEKO – a výrobky z neho; 8. ORECHY – a výrobky z nich; 9. ZELER – a výrobky z neho;
10. HORČICA – a výrobky z nej; 11. SEZAM – semená a výrobky z nich; 12. SIRIČITANY – koncentrácia vyššia ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l, SO2; 13.
VLČÍ BÔB – a výrobky z nich; 14. MÄKKÝŠE – a výrobky z nich;
Zodpovedný vedúci: Mgr. Nikoleta Pšenková / Uvedená hmotnosť mäsa je hrubá hmotnosť v surovom stave pred technologickou úpravou. /
Uplatňujeme zmluvné ceny a vlastnú cenotvorbu. / Zmena obedového menu vyhradená. / Ceny obedového menu platné od 02.08.2021/ Krajina
pôvodu mäsa: SK, CZ, PL, EÚ

www.hostineckanada.sk

