BOW GARDEN
Jedálny lístok, 26. týždeň

PONDELOK, 27. JÚNA 2022
Hrášková polievka
1. Vyprážané cukety,petržlenové varené zemiaky,francúzsky dressing

5,20 €

2. Fitness šalát s kuracími prsiami,dressing,foccacia

5,20 €

3. Grilovaný losos so zeleninovým kuskusom,letný zeleninový šalát

6,90 €

4. Pizza a lacart (-20% z normálnej ceny)

5,20 €

UTOROK, 28. JÚNA 2022
Zeleninová polievka
1. Bravčové medailónky na šampiónoch,hrášková ryža

5,20 €

2. Tuniakový šalát

5,20 €

3. Grilovaný losos so zeleninovým kuskusom,letný zeleninový šalát

6,90 €

4. Pizza a lacart (-20% z normálnej ceny)

5,20 €

STREDA, 29. JÚNA 2022
Minestrone polievka
1. Plnená paprika

5,20 €

2. Kačací šalát na pomarančoch

5,20 €

3. Grilovaný losos so zeleninovým kuskusom,letný zeleninový šalát

6,90 €

4. Pizza a lacart (-20% z normálnej ceny)

5,20 €

ŠTVRTOK, 30. JÚNA 2022
Paradajková polievka
1. Gyros tanier s hranolkami,zelenina,dressing,Foccacia

5,20 €

2. Vyprážaný syr s hranolkami a s tatárskou omáčkou

5,20 €

3. Grilovaný losos so zeleninovým kuskusom,letný zeleninový šalát

6,90 €

4. Cézár šalát,foccacia

5,20 €

5. Pizza a´lacart (-20% z normalnej ceny)

5,20 €

PIATOK, 1. JÚLA 2022
Cesnaková polievka s krutónmi
1. Tvarohové rezance na sladko alebo na slano so slaninou

5,20 €

2. B. Grilovany encián so šalátom,foccacia

5,20 €

3. Grilovaný losos so zeleninovým kuskusom,letný zeleninový šalát

6,90 €

4. Pizza a´lacart (-20% z normalnej ceny)

5,20 €

Alergénne zložky: 1. Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody). 2. Kôrovce a výrobky z nich. 3. Vajcia a
výrobky z nich 4. Ryby a výrobky z nich. 5. Arašidy a výrobky z nich. 6. Sójové zrná a výrobky z nich. 7. Mlieko a výrobky z neho. 8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové
orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy 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 10 mg/kg alebo 10 mg/l. 13. Vlčí bôb a
výrobky z neho. 14. Mäkkýše a výrobky z nich Jedálny lístok bol vytvorený programom Menučkár

BOW GARDEN
Étlap, 26. hét

2022. JÚNIUS 27., HÉTFŐ
Borsó leves
1. Rántott cikkini petrezselymes krumplival és francia dresszingel

5,20 €

2. Csibemelles ﬁtnessz saláta ,dresszing,foccacia

5,20 €

3. Grillezett lazac zöldséges kuszkusszal es nyári salátával

6,90 €

4. Pizza a lacart (-20% a normális árból)

5,20 €

2022. JÚNIUS 28., KEDD
Zöldséges leves
1. Gombás sertés szüzpecsenye,borsós rizs

5,20 €

2. Tonhal saláta

5,20 €

3. Grillezett lazac zöldséges kuszkusszal es nyári salátával

6,90 €

4. Pizza a lacart (-20% a normalis árbol)

5,20 €

2022. JÚNIUS 29., SZERDA
Minestrone leves
1. Töltött paprika

5,20 €

2. Kacsa saláta narancson

5,20 €

3. Grillezett lazac zöldséges kuszkusszal es nyári salátával

6,90 €

4. Pizza a lacart (-20% a normalis árból)

5,20 €

2022. JÚNIUS 30., CSÜTÖRTÖK
Paradicsom leves
1. Gyros tányér hasábburgonyával,zöldség,dressing,Foccacia

5,20 €

2. Rántott sajt hasábburgonyával es tartármártással

5,20 €

3. Grillezett lazac zöldséges kuszkusszal es nyári salátával

6,90 €

4. Cézár saláta,foccacia

5,20 €

5. Pizza a´lacart (-20% a normalis arbol)

5,20 €

2022. JÚLIUS 1., PÉNTEK
Fokhagyma leves krutónnal
1. Túrós csusza édessen vagy sóssan szalonnaval

5,20 €

2. B. Grillezet encián salatával,foccacia

5,20 €

3. Grillezett lazac zöldséges kuszkusszal es nyári salátával

6,90 €

4. Pizza a´lacart (-20% a normalis arbol)

5,20 €

Allergén összetevők: 1. Gluténtartalmú (búza, rozs, árpa, zab és termékeik) 2. Tenger gyümölcsei, rákfélék 3. Tojás és azokból készült termékek 4. Hal termékek 5.
Mogyoró és ezekből készültek 6. Szója magvak és termékeik 7. Tej és ebből készültek 8. Dió és ezekből készültek 9. Zeller és ezekből készültek 10. Mustár 11. Szezám
magvak és termékeik közülük 12. Szárított gyümölcsök, konzerv gyümölcsök és burgonya termékek 13. Csillagfürt és abból készült termékek 14. Puhatestűek és abból
készült termékek Jedálny lístok bol vytvorený programom Menučkár

