MISA PRE 2 OSOBY
Kétszemélyes tál
1. Vyprážaný syr, vyprážaná cuketa a vyprážané huby, syrová omáčka, hranolky
Rántott sajt, rántott cukkini és gombafejek, sajtmártás, hasábburgonya

13,90€
2. Kurací Cordon bleu, bravčový černohorský rezeň, dusená ryža a hranolky
Csirke Cordon bleu, feketeerdő sertésszelet, párolt rizs és hasábburgonya

15,90€
3. Vykostené kuracie stehno na rošte, vyprážaná bravčová panenka,
varené zemiaky a dusená ryža
Roston sült filézett csirkecomb, rántott sertés szűzérme, főtt burgonya és párolt rizs

18,90€

MISA PRE 4 OSOBY
Négyszemélyes tál
1. Pečený pstruh, zubáč na rošte s čerstvou zeleninou, vyprážané rybie filé,
varené zemiaky a americké zemiaky
Sült pisztráng, roston sült fogasfilé friss zöldségágyon, rántott halfilé,
főtt burgonya és amerikai burgonya

41,90€

2. Kurací Cordon bleu, bravčový černohorský rezeň,
grilovaná bravčová panenka, dusená ryža a amerikcé zemiaky
Csirke Cordon bleu, feketeerdő sertésszelet, grillezett sertés szűzérme,
párolt rizs és amerikai burgonya

36,90€
3. Pečená krkovička, pečené bravčové koleno, plnený bravčový rezeň,
dusená ryža a batatové hranolky
Sült sertéstarja, sült sertéscsülök, töltött sertésszelet,
párolt rizs és édes hasábburgonya

39,90€

4. Kuracie prsia v parmezánovom cestíčku, vyprážaný bravčový rezeň,
grilovaná bravčová panenka s omáčkou, vyprážané huby, dusená ryža a hranolky
Parmezánbundás csirkemell, rántott sertésszelet, grillezett sertés szűzérme
mártással, rántott gombafejek, párolt rizs és hasábburgonya

36,90€

MISA PRE 6 OSÔB
Hatszemélyes tál
1. Grilované kačacie stehno, vyprážaný bravčový rezeň, kurací steak s omáčkou,
vyprážaná bravčová panenka, vyprážané huby,
dusená ryža a batatové hranolky
Grillezett kacsacomb, rántott sertésszelet, csirkesteak mártással,
rántott sertés szűzérme, rántott gombafejek, párolt rizs és édes hasábburgonya

47,90€
2. Viedenský teľací rezeň, kurací Cordon bleu, pečená krkovička,
vyprážané vykostené kuracie stehno, grilovaná bravčová panenka s omáčkou,
dusená ryža a americké zemiaky
Rántott bécsi borjúszelet, csirke Cordon bleu, sült tertéstarja,
rántott filézett csirkecomb, grillezett sertés szűzérme mártással,
párolt rizs és amerikai burgonya

49,90€

3. Vyprážané kuracie stehná, vyprážané kuracie pečienky,
bravčový černohorský rezeň, kurací steak s omáčkou,
kuracie prsia v parmezánovom cestíčku, dusená ryža a hranolky
Rántott csirkecombok, rántott csirkemáj, feketeerdő sertésszelet,
csirkesteak mártással, parmezánbundás csirkemell,
párolt rizs és hasábburgonya

45,90€

