
Jedálny   lístok - Étlap

Týžden (Hét) : 03.10.2022 - 07.10.2022

Jedáleň - Étterem
SAM - gastro & catering
ul. Roľníckej školy 1519

945 01 Komárno
www.fullgut.sk

TEL: 0917 971 998

03.10.2022

1 Zeleninová jarná (243,06 kcal)   (1, 9)Polievka

Tavaszi zöldségleves

1 Brav. stehno na srbský sp. 150g, tarhoňa 200g , šalát 100g (488,47 kcal)   (1, 12)Obed

Sertésszelet szerb módra (lecsós), tarhonya, saláta

2 Francúzske zemiaky 350g, šalát (654,71 kcal)   (3, 7, 12)

Francia rakott burgonya, saláta

5 Kur. prsia vyp. Kyjevské (maslo,bylinky) 150g, zeleninová ryža 200g, šalát 100g
(821,08 kcal)   (1, 3, 7)

Výberové jedlo

Kijevi rántottszelet (vaj, zöldfüszer) , zöldséges rizs, saláta

04.10.2022

1 Hubová polievka so zemiakmi (267,30 kcal)   (1, 12)Polievka

Gombaleves

1 Kuracie prsia na francúzsky spôsob (zap. so syrom) 150g, varené zemiaky 200g,
šalát 100g (978,21 kcal)   ()

Obed

Franciás sült csirkemell, főtt burgonya, saláta

2 Ryžový nákyp 400g (575,10 kcal)   (3, 7)

Rizsfelfújt

5 Bravčový flekken 150g (krkovička, úd. pliecko, volské oko), am. zemiaky 200g, šalát
100g(868,01 kcal)   (10)

Výberové jedlo

Sertés flekken (tarja, füstölt lapocka, tükörtojás), steak burgonya, saláta

05.10.2022

1 Slepačia so zeleninou a cestovinami (164 kcal)   (1, 3, 9)Polievka

Tyúkleves zöldséggel és tésztával

1 Segedínsky guláš 150g, knedľe 200g (999,21 kcal   (1, 3, 7)Obed

Székelykáposzta 150g, knédli 200g

2 Rybací wok indonezia  (ryb.filé,zel.wok), pražené rezance 200g (308,09 kcal)   (4)

Indonéziai halas wok, pirított részta

5 Vyp. brav. karé  v kuk. lupienkoch 150g, dus. ryža s hráškom 200g, šalát 100g
(1159,71 kcal)   (1, 3, 7)

Výberové jedlo

Rántott karaj (kukoricapehelyben), rizi-bizi, saláta

06.10.2022

1 Fazuľová kyslá, chlieb (464,86kcal)   (1, 7)Polievka

Savanyú bableves, kenyér

1 Kuracie prsia prírodné 150g, hríbová om., dusená ryža 200g (831,53 kcal)   (7)Obed

Natúr csirkeszelet 150g, gombamártás, rizs 200g

2 Kapustové fliačky 350g (302,66 kcal)   (1, 3, 12)

Káposztástészta

5 Vyprážaný bravčový rezeň XXL 200g, hranolky 200g, šalát (1105,24 kcal)   (1, 3, 7)Výberové jedlo

Zoznam alergénnych zložiek - Allergén élelmiszerösszetevők listája: 1. Obilniny obsahujúce lepok - Glutént tartalmazó gabona 2. Kôrovce a vyrobky

z nich - Rákfélék és azokból készult termékek 3. Vajcia a vyrobky z nich - Tojás és abból készult termékek 4. Ryby a vyrobky z nich - Halak és

azokból készult termékek 5. Arašidy a vyrobky z nich - Földimogyoró és abból készult termékek 6. Sójové zrná a vyrobky z nich - Szójabab és abból

készult termékek 7. Mlieko a vyrobky z neho - Tej és abból készult termékek 8. Orechy - Diófélék 9. Zeler a vyrobky z neho - Zeller és abból készult

termékek 10. Horčica a vyrobky z nej - Mustár és abból készult termékek 11. Sezamové semená a vyrobky z nich - Szezámmag és abból készult

termékek 12. Oxid siričity a siričitany - Kén-dioxid és SO2-ben kifejezett szul tok 13. Vlčí bôb - Csillagfurt és abból készult termékek 14. Mäkkyše a

vyrobky z nich - Puhatestűek és abból készult termékek

Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave, príloh a šalátov je uvedená v surovom stave.

 A hús súlya nyers állapotban van feltüntetve a többi pedig fött állapotban.

SAM - gastro & catering, areál lodeníc a Marina Park, Komárno, Full Gut, s.r.o. Objednávky: 0917 971 998, fullgut@fullgut.sk
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XXL Rántott sertésszelet, hasábburgonya, saláta

07.10.2022

1 Falošná gulášová (zemiaky), (384 kcal)   (1)Polievka

Hamis gulyásleves (burgonya)

1 Kuracie stehno vykostené s korennou paradajkovou omáčkou 150g, ryža s kukuricou
200g, Šalát  100g (731,53 kcal)   (1, 12)

Obed

Fűszeres paradicsomos csirkecombfilé, párolt kukoricás rizs, saláta

2 Tvarohové batôžky 400g (1214,69 kcal)   (1, 3, 7)

Túrós batyu

5 Cigánska pečienka 150g, varené zemiaky 200g, šalát (776,03 kcal)   (1, 12)Výberové jedlo

Cigánypecsenye, főtt  burgonya, saláta

Zoznam alergénnych zložiek - Allergén élelmiszerösszetevők listája: 1. Obilniny obsahujúce lepok - Glutént tartalmazó gabona 2. Kôrovce a vyrobky

z nich - Rákfélék és azokból készult termékek 3. Vajcia a vyrobky z nich - Tojás és abból készult termékek 4. Ryby a vyrobky z nich - Halak és

azokból készult termékek 5. Arašidy a vyrobky z nich - Földimogyoró és abból készult termékek 6. Sójové zrná a vyrobky z nich - Szójabab és abból

készult termékek 7. Mlieko a vyrobky z neho - Tej és abból készult termékek 8. Orechy - Diófélék 9. Zeler a vyrobky z neho - Zeller és abból készult

termékek 10. Horčica a vyrobky z nej - Mustár és abból készult termékek 11. Sezamové semená a vyrobky z nich - Szezámmag és abból készult

termékek 12. Oxid siričity a siričitany - Kén-dioxid és SO2-ben kifejezett szul tok 13. Vlčí bôb - Csillagfurt és abból készult termékek 14. Mäkkyše a

vyrobky z nich - Puhatestűek és abból készult termékek

Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave, príloh a šalátov je uvedená v surovom stave.

 A hús súlya nyers állapotban van feltüntetve a többi pedig fött állapotban.
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