
 
 
  
 
 
   --- OBEDOVÉ MENU OBJEDNÁVKY BOBOT--- 

Na pondelok treba objednať v piatok do 15:00 hod. 

Ostatné dni deň vopred do 12:00 hod. 

----  0911/731 161  ---- 
 

FB: „Hostinec Kanada 

Bánovce“ 

23.3.-27.3.2020 
 

HOSTINEC KANADA Obedové menu – 4,- € 
(vrátane jednorazových obalov) 

Pondelok: 

Polievky:  

0,33 l  Karfiolová s haluškami (1,3,7,9) 

1. 240g/180g Pečené kuracie stehno, dusená ryža, uhorka (1) 

2. 300g Parené buchty s posýpkou (mak, orechy, kakao) a maslom (1,3,7) 

3. 120g/180g Vyprážaný bravčový rezeň, americké zemiaky (1,3,7) 

 

 

Utorok: 

Polievky:  

0,33 l  Hrachová s párkom (1,3,7,9) 

1. 120g/180g Segedínsky guláš, parená knedľa (1,3,7) 

2. 300g Palacinky s nutelou a horúcim ovocím (1,3,7) 

3. 120g/180g Vyprážaný bravčový rezeň, dusená ryža, čalamáda (1,3,7) 

 
 

Streda: 

Polievky:  

0,33 l Fazuľová na kyslo, so zemiakmi (1) 

1. 120g/180g Bravčový steak s volským, dusená ryža (1,3) 

2. 300g Bryndzové pirohy, opečená slaninka s cibuľkou (1,3,7) 

3. 120g/180g Vyprážaný bravčový rezeň, varené zemiaky (1,3,7) 



 
 
  
 
  

 
 

Štvrtok: 

Polievky:  

0,33 l Falošná gulášová (1) 

1. 120g/180g Maďarský guláš, parená knedľa (1,3,7) 

2. 300g Šúľance s posýpkou /podľa výberu: mak, kakao, orechy/ (1,3,7) 

3. 120g/180g Vyprážaný bravčový rezeň, dusená ryža, uhorka (1,3,7) 

 
 

Piatok: 

Polievky: 

0,33 l Španielska cesnaková polievka (1,3) 

1. 120g/180g Bravčový guláš, parená knedľa (1,3,7) 

2. 300g Tvarohová kocka s marhuľovou polevou (1) 

3. 120g/180g Vyprážaný syr s hranolkami (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 / Jedlá zostavil a pripravuje: Elena Čižmarovičová / 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 29.07.2019/ Krajina pôvodu mäsa: SK, CZ, PL 

www.hostineckanada.sk 


