
                                  

 

                     Vážení zákazníci, 

naša reštaurácia prichádza s novinkou 

v podobe rozvozu denného menu  

v druhom kole. 

Rozvoz denného menu 1. kolo je nutné 

volať do 9:45 hod. 

Rozvoz denného menu 2. kolo je nutné 

volať do 12:20 hod. 

Pri 2. kole je minimálny odber 2xdenné 

menu.(Matejovce) 

Pri 2. kole je minimálny odber 3xdenné 

menu.(Poprad a okolie) 

 

Objednávky prijímame na tel.čísle:       

0902 502 345 

 0947 933 666. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás 

neváhajte kontaktovať. 



                                  

 

                   Obedové menu/Rozvoz menu 

0902 502 345 alebo 0947 933 666 
Obedové menu podávame  od 10:30 do 14:00 hod 

Pondelok 22.05.2023 Polievka: Zeleninová   (1,3,9)                                          0,33 l  

1. Bravčové karé na znojemsky spôsob, tarhoňa        (1,3,7)  6,00€                                        120 g                                                                                                                   
2. Kurací plátok zapečený so syrom a šunkou,1/2ryža 1/2 hranolčeky  (1,7)  6,00€            120 g 
Špeciál:  Pečené koleno, príloha, chlieb   (1,3,7)  13,00 €                                                         900 g                                                                                                 

Vegetariánske: Vyprážaný syr, hranolčeky,tat.omáčka (1,3,7)  7,00€                                   120 g 

Bonusové menu: Pečené rebrá s BBQ omáčkou, príloha, chlieb (1,3,7)  10,00€                  150 g 

Utorok 23.05.2023 Polievka: Vývar s rezancami   (1,3,9)                                  0,33 l  

1. Kuracie zeleninové soté,1/2ryža1/2hranolčeky (1,7)  6,00€                                                120 g                                                                                                                   
2. Zapečená brokolica so syrom a šunkou,var.masl.zemiaky,tat.omáčka (1,3,7)  6,00€     120 g 
Špeciál:  Pečené koleno, príloha, chlieb   (1,3,7)  13,00 €                                                         900 g                                                                                                                                    

Vegetariánske: Vyprážaný syr, hranolčeky,tat.omáčka (1,3,7)  7,00€                                   120 g 

Bonusové menu: Pečené rebrá s BBQ omáčkou, príloha, chlieb (1,3,7)  10,00€                  150 g 

Streda 24.05.2023 Polievka: Paradajková   (1,9)                                                0,33 l 

1. Bolonske špagety so strúhaným syrom  (1,3,7)  6,00€                                                         120 g                                                                                                                   
2. Pečené kurča na tymiáne, ryža    (1)  6,00€                                                                             120 g 
Špeciál:  Pečené koleno, príloha, chlieb   (1,3,7)  13,00 €                                                         900 g                                          

Vegetariánske:Grilovaný encián na brusnicovej omáčke,pečené bataty (1,3,7)  7,00€      120 g 

Bonusové menu: Pečené rebrá s BBQ omáčkou, príloha, chlieb (1,3,7)  10,00€                  150 g 

Štvrtok 25.05.2023 Polievka : Kotlíkový guľáš       (1,9)                                     0,33 l  

1. Bačov rezeň, zemiaková kaša     (1,3,7)   6,00€                                                                      120 g 

2. Kurací steak na bylinkovom masle,hranolčeky alebo zeleninový šalát   (1,3,7)  6,00€   120 g 
Špeciál:  Pečené koleno, príloha, chlieb   (1,3,7)  13,00 €                                                         900 g                                          

Vegetariánske:Grilovaný encián na brusnicovej omáčke,pečené bataty (1,3,7)  7,00€      120 g 

Bonusové menu: Pečené rebrá s BBQ omáčkou, príloha, chlieb (1,3,7)  10,00€                  150 g 

Piatok 26.05.2023 Polievka: Hŕstková  (1,9)                                                        0,33 l 

1. Francúzske zemiaky, cvikla   (1,3,7)   6,00€                                                                             120 g 

2. Zemiakovo-bryndzove pirohy so slaninkou a kyslou smotanou (1,3,7)  6,00 €                 10 ks   

Špeciál:  Pečené koleno, príloha, chlieb   (1,3,7)  13,00 €                                                         900 g                                                                                                                                

Vegetariánske:Grilovaný encián na brusnicovej omáčke,pečené bataty (1,3,7)  7,00€      120 g 

Bonusové menu: Pečené rebrá s BBQ omáčkou, príloha, chlieb (1,3,7)  10,00€                  150 g 
 

Pochutiny(tat.omáčka,kečup,kyslé uhorky,horčica,feferóny): 0,50 €   

Samostatná polievka: 2,50€  Váha mäsa je uvedená v surovom stave. Pôvod mäsa info u personálu. 
Zoznam alergénnych zložiek : 1. obilniny obsahujúce lepok, 2. kôrovce a výrobky z nich, 3. vajcia a výrobky z vajec, 4. ryby a výrobky z rýb,                                                                                                                                                                                                                 
5. arašidy a výrobky z arašíd, 6. sójové zrná a výrobky z nich, 7. mlieko a mliečne výrobky, 8. všetky druhy orechov a výrobky z nich,                                                                                                                                                                                                                      
9. zeler a výrobky z neho, 10. horčica a výrobky z nej, 11. sezamové semená a výrobky z nich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
12. oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10mg/kg alebo 10mg/l, 13. vlčí bôb a výrobky z neho, 14. mäkkýše a výrobky z nich 



                                  

 

 

Chceme Vám ponúknuť možnosť 

množstevnej zľavy tzn. : 

pri odbere 5 a viac obedov denného 

menu bude cena  5,50 € s DPH.  

Cena špeciálneho a vegetariánskeho 

menu pod túto možnosť nespadá. 

Táto možnosť sa týka len rozvozu. 

Platba kartou nie je možná, 

akceptujeme iba stravovaciu kartu 

DOXX. Platbu kartou prosíme hlásiť 

vopred. 

S pozdravom Vaša Reštaurácia Kaštieľ 

Matejovce. 



                                  

 

 


