
Jedálny   lístok - Étlap

Týžden (Hét) : 27.03.2023 - 02.04.2023

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

945 01 Komárno
www.fullgut.sk

TEL: 0917 971 998

27.03.2023

1 Cesnaková s opraženým chlebom (179,86 kcal)   (1)Polievka

Foghagymaleves krutonnal

1 Stroganov z bravčového mäsa 150g, tarhoňa 200g, šalát 100g (729,83 kcal)   (1, 7,
10, 12)

Obed (10% daň)

Stroganov sertés húsból, tarhoňa, saláta

2 Vypr. brokolica 250g, zem. kaša 200g, tat. omáčka (1318,66 kcal)   (1, 3, 7, 12)

Rántott brokkoli, burgonyapüré , tartármártás 

5 Grilované kuracie prsia s kari zeleninou, jazmínová ryža, šalát   (1, 7)Výberové jedlo (10% daň)

Grillezett csirkemell currys zöldséggel, jázmin rizs, šaláta

28.03.2023

1 Hov. vývar s peč. haluškami (255 kcal)   (3, 9)Polievka

Marhacsont leves májgaluskával

1 Držky na paprike so šampiňónmi 150g, knedle 200g (687,8 kcal)   (1, 3, 7)Obed (10% daň)

Gombás pacalpörkölt, knédli

2 Špenát varený 250g, varené vajíčka, chlieb (280,89 kcal)   (1, 3, 7)

Spenótfőzelék, főtt tojás, kenyér

5 Hovädzí hamburger 150g , hranolky 200g, kečup   (1, 10, 11)Výberové jedlo (10% daň)

Hamburger marhahúsból, hasábburgonya, ketchup

29.03.2023

1 Rybacia polievka maďarská (100,31 kcal)   (1, 4, 12)Polievka

Halászlé

1 Kurací paprikáš 260g, halušky 250g, šalát (907,8 kcal)   (1, 3, 7)Obed (10% daň)

Paprikás csirke, galuska, saláta

2 Hubové rizoto 360g , uhorka kyslá(446,67 kcal)   (12)

Gombás rizotto

5 Bravč.rezeň vypr. "Kardinál" (kápia, šamp, syr)150g, americké zemiaky 200g , šalát
100g (1014,31kcal)   (1, 3, 7, 12)

Výberové jedlo (10% daň)

Rántott Kardinális szelet (kápia, gomba, sajt), steak burgonya, saláta

30.03.2023

1 Slepačia polievka "Újházi" (pol. zelenina, hrášok, šamp.) (153 kcal)    (1, 3, 9)Polievka

Újházi tyúkhúsleves (leves zöldség, borsó, gomba)

1 Segedínsky guláš 150g, knedľe 200g (999,21 kcal   (1, 3, 7)Obed (10% daň)

Székelykáposzta 150g, knédli 200g

2 Sedliacke makaróny zapekané (údené mäso, smotana) 150g (879kcal)   (1, 3, 7)

Rakott makaróni (füstölt hússal, tejföllel)

5 Vyprážaný syr Encian 120g, hranolky 200g, tatárska omáčka 100g(943,8 kcal)   (1,
3, 7)

Výberové jedlo (10% daň)

Rántott Encián sajt, hasábburgonya, tartármártás

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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31.03.2023

1 Hŕstková, chlieb (254,16 kcal)   (1)Polievka

Parasztleves (Bab, lencse), kenyér

1 Kuracia kapsa (syr, šunka) 150g s Niva omáčkou, dus. ryža 200g, šalát 100g
(998,16 kcal)   (1, 7)

Obed (10% daň)

Csirkebatyu (sajt, sonka) Niva sajtmártással, párolt rizs, saláta

2 Makové šúlance 350g (573,25 kcal)   (1, 3, 7)

Mákos núdli

5 Vyp. karé v sezamovom obale 150g, zeleninová ryža 200g (668 kcal)   (1, 3, 7, 11)Výberové jedlo (10% daň)

Szezámmagos bundában rántott karaj 150g, zöldséges rizs 200g, kompót

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


