Pizza do domu.
Potočná 42
0915 484 565 / / http://www.pizza-do-domu.sk/

Denné obedové menu

17.6 - 23.6.2019 / ako otváracie hodiny
Pondelok
OBEDOVÉ MENU podávame od 10:30 do 14:00 hod. Pri rozvoze účtujeme poplatok 0, 30 €, ktorý bude zahrnutý do ceny jedla. V
prípade, že máte vlastný obedár poplatok sa neúčtuje. Prílohy k jedlám vám môžeme zameniť (hranolky, krokety, ryža, opekané alebo
varené zemiaky). Objednávky na tel. : čísle 0915 484 565. Objednávky prijímame od 8:00 hod alebo možnosť objednania obedov vopred.
0. 33l Kulajda
120g Kurací plátok so syrom, tlačene zemiaky, tatárska omáčka A:1, 3, 7
120g Pečená krkovička, zemiaková kaša, uhorka A:1, 3, 7
350g Strapačky s kyslou kapustou a slaninkou A:1, 3, 7
500g Pizza provinciale (tomato, mozzarella, šunka, slanina, kukurica) A:1, 7
.
DENNE MENU podávame od 10:30 do 19:00 hod. a je pripravovane na objednávku spôsobom minútky. Polievku k dennému menu
podávame zdarma od 10:30 do 14:00 hod. Pri rozvoze účtujeme poplatok 0, 30 €, ktorý bude zahrnutý do ceny jedla. V prípade, že máte
vlastný obedár poplatok sa neúčtuje. Prílohy k jedlám vám môžeme zameniť (hranolky, krokety, ryža, opekané alebo varené zemiaky).
Objednávky na tel. : čísle 0915 484 565.
120g Kuracie prsia na grile s broskyňou a syrom, varené zemiaky
120g Kuracie prsia na grile so slaninkou, varené zemiaky
100g Kuracie (bravčové) medajlónky, šampiňónová smotanová omáčka, ryža A:1, 3, 7
100g Kuracie soté, ryža
100g Zemiaková placka plnená kuracím mäsom A:1, 3, 7
120g Filé na masle, varené zemiaky A:4
120g Vyprážané filé, varené zemiaky A:1, 3, 4, 7
350g Palacinky s džemom a čokoládou A:1, 3, 7
120g Kurací Gordon blue, varené zemiaky A:1, 3, 7
120g Kurací kebab, dresing, ryža
120g Bravčový (kurací) vyprážaný rezeň, varené zemiaky A:1, 3, 7
120g Čiernohorský rezeň kurací (bravčový), varené zemiaky A:1, 3, 7
120g Vyprážané kuracie nugetky, varené zemiaky, tatárska omáčka A:1, 3, 7
400g Cestoviny paradajkové, penne , paradajková omáčka, kuracie mäso A:1, 3, 7
450g Cestoviny syrové, penne, smotanový krém, syrokrem, kuracie mäso A:1, 3, 7
450g Cestoviny šampiňónové, penne, smotanový krém, šampiňóny, kuracie mäso A:1, 3, 7
450g Cestoviny brokolicové, penne, smotanový krém, brokolica, kuracie mäso A:1, 3, 7
450g Cestoviny špenátové, penne, smotanový krém, špenát, kuracie mäso A:1, 3, 7
450g Zeleninové rizoto, uhorka
450g Kuracie rizoto, uhorka
450g Bravčové rizoto, uhorka
450g Hubové rizoto, uhorka
400g Zapekaná brokolica A:1, 7
120g Vyprážaný hermelín, varené zemiaky, tatárska omáčka A:1, 3, 7
120g Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárska omáčka A:1, 3, 7
100g Vyprážaný údený syr, varené zemiaky, tatárska omáčka A:1, 3, 7
120g Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, tatárska omáčka A:1, 3, 7
120g Vyprážaná brokolica, varené zemiaky, tatárska omáčka A:1, 3, 7
120g Vyprážané šampiňóny, varené zemiaky, tatárska omáčka A:1, 3, 7
320g Zeleninový šalát, panini, dresing A:1, 7
450g Zeleninový šalát, s kuracím mäsom, panini, dresing A:1, 7
450g Zeleninový šalát, s kuracími nugetkami, panini, dresing A:1, 7
450g Zeleninový šalát, s kuracím kebabom, panini, dresing A:1, 7
450g Zeleninový šalát, so syrom, panini, dresing A:1, 7
450g Zeleninový šalát, s tuniakom, panini, dresing A:1, 7
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OBEDOVÉ MENU podávame od 10:30 do 14:00 hod. Pri rozvoze účtujeme poplatok 0, 30 €, ktorý bude zahrnutý do ceny jedla. V
prípade, že máte vlastný obedár poplatok sa neúčtuje. Prílohy k jedlám vám môžeme zameniť (hranolky, krokety, ryža, opekané alebo
varené zemiaky). Objednávky na tel. : čísle 0915 484 565. Objednávky prijímame od 8:00 hod alebo možnosť objednania obedov vopred.
0. 33l Zemiaková
120g Bravčový (kurací) vyprážaný rezeň, zemiakový šalát bez majonézy A:1, 3, 7
120g Mexická kuracia zmes, ryža A:1
150g Vyprážaná cuketa v cestičku, varené zemiaky, tatárska omáčka A:1, 3, 7
500g Pizza salámová (tomato, mozzarella, saláma) A:1,
.
DENNE MENU podávame od 10:30 do 19:00 hod. a je pripravovane na objednávku spôsobom minútky. Polievku k dennému menu
podávame zdarma od 10:30 do 14:00 hod. Pri rozvoze účtujeme poplatok 0, 30 €, ktorý bude zahrnutý do ceny jedla. V prípade, že máte
vlastný obedár poplatok sa neúčtuje. Prílohy k jedlám vám môžeme zameniť (hranolky, krokety, ryža, opekané alebo varené zemiaky).
Objednávky na tel. : čísle 0915 484 565.
120g Kuracie prsia na grile s broskyňou a syrom, varené zemiaky
120g Kuracie prsia na grile so slaninkou, varené zemiaky
100g Kuracie (bravčové) medajlónky, šampiňónová smotanová omáčka, ryža A:1, 3, 7
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