
ADA Myslenická 201 Pezinok–Grinava, 
telefón: 033 6422021, 0903464289
 Jedálny lístok od 21.11.2022 do  27.11.2022           Obedy prosíme objednávať do 9,00 hod.   

                                                                                                                                       cena jedla           alergény

Pondelok Kurací vývar s niťovkami                                                                                   1,20 € 1,3,9

Mrkvová kyslá                                                                                                       1,20 € 1,7

Bravčový kotlíkový guláš so zemiakmi, chlieb 4,10 € 1

Kurací perkelt /bez smotany/, kolienka                                                              4,10 € 1,3,9

Syrový špíz /šunka syr/, americké zemiaky, tatárska omáčka 4,50 € 1,3,7,10,11

Utorok
Hŕstková                                                                                                     1,20 € 1,9

Držková 1,80 € 1,9

Pečené pliecko, dusená kyslá kapusta, knedľa                                      4,10 € 1,3,7

Pečené kurča, žemľová plnka, príloha, kapustový šalát s majonézou 4,10 € 1,3,7,10,11

Šúľance s tvarohom, kompót 3,90 € 1,3,7

Streda Gulášová                                                                                                               1,80 € 1,9

Cesnaková s krutónmi                                                                                       1,20 € 1,9

Vyprážané horné kuracie stehná, majonézový šalát/ iná príloha + zelerový šalát 4,10 € 1,3,7,9,10,11

Údené varené, hrachová kaša, chlieb                                                           4,10 € 1

3 ks lekvárová buchta                                                                                        3,90 € 1,3,7

Štvrtok Bravčový vývar s mrvenicou 1,20 € 1,3,9

Kelová s párkom                                                                                             1,40 € 1,6,7,9,10

Bravčový plátok, paradajková omáčka, knedľa/ zemiaky 4,10 € 1,3,7,

Rybie filé na masle, varené zemiaky, dusená zelenina ochutená citrónom  4,10 € 1,4,7

Segedínsky guláš, knedľa 4,10 € 1,3,7

Piatok Fazuľová s údeným              1,40 € 1,9

Brokolicový krém  s vyprážanými perličkami                                                     1,20 € 1,3,7

Bravčový paprikáš /na smotane/, domáce halušky 4,10 € 1,3,7

Kurča pečené na zemiakoch /šľahačka, šampiňóny, slaninka/ 4,10 € 7

Zeleninové rizoto so syrom, paradajkový šalát                                               3,60 € 7

Sobota Kapustová s klobásou 1,40 € 1,9

Hrášková kyslá                                                                                                     1,20 € 0,9

Horné kuracie stehná dusené na srbský spôsob, príloha 4,10 € 1

Cigánska pečienka s volským okom, príloha, cviklový šalát 4,10 € 1,3

Špenátové palacinky s tvarohom /slané/                                                            3,90 € 1,3,7

Bryndzové halušky so slaninkou a kyslou smotanou                                         3,90 € 1,3,7

Nedeľa Zo strúhanej zeleniny s vajcom                                                                        1,20 € 1,3,9

Držková 1,80 € 1,9

Černohorský bravčový rezeň, opekané zemiaky, uhorkový šalát                   4,10 € 1,3,7

Kuracie soté s ananásom, ryža s karí a hráškom 4,10 € 1,9

Lievance s miešanou marmeládou 3,90 € 1,3,7,

Ponuka na nedeľu
Pečená kačica, dusená kapusta, knedľa 8,20 € 1,3,7

Pečená kačica, dusená kapusta, lokše 10,10 € 1

Vyprážaný bravčový rezeň, príloha, šalát 4,60 € 1,3,7,11

Ceny dovozu polievky 0,20 € a hlavného jedla 0,40 € 

Nájdete nás aj na facebooku Nonstop Ada alebo mail. grinrock.ada@gmail.com

Alergény: 1. obilniny s obsahom lepku, 2. kôrovce- kraby, raky, homáre, langusty,
                 3. vajcia, 4. ryby, 5. arašidy, 6. sója, 7. mlieko, 8. orechy, 9. zeler,
                10. horčica, 11. sezamové semená, 12. oxid siričitý, 13.  vlčí bôb, 
                14. mäkkýše, 15.mušle

                                  



PRE  PREVÁDZKARKY, NIE PRE KUCHYŇU

   
Pondelok

Vyprážané mozzarella tyčinky ------------------ mrazák 5kg

Utorok
Špenátová ---- špenát 5kg mazák

Zemiaková kyslá s kôprom, mal by byť mrazený kôpor v takej priesvitnej taške

Na zemiakové guľky- slaninku pokrájať všetky zbytky aj z mäsovej chladničky...........

Streda  

Čevapčiči- mrazák 3kg, nekupovať viacej, keď bude málo, tak dávať údené mäso

Zapekané vretená- debrecínka vpravo dolu u vás dolu v mrazáku, prípadne všetku šunku aj s mäsovej chladničky

Dressing kúpiť porciovaný syrový

Štvrtok

Lusky 5kg mrazák

Rizoto – mrazák kuracie pečienky 3 kg najprv ovariť potom k mäsu na cibuľku, nech nie je sračka

Údené mäso mrazák 3kg

Piatok

Sobota Kapustová s párkom - párky viď najprv vpravo dolu u vás mrazák + či končia v obchode

Marinované krídielka 7kg mrazák

Nedeľa

Vykostené kuracie pláty 10kg mrazák



ADA Myslenická 201 Pezinok–Grinava, 
telefón: 033 6422021, 0903464289
 Jedálny lístok od 21.11.2022 do  27.11.2022    

                                                                                                                                       cena jedla           alergény

Pondelok Kurací vývar s niťovkami                                                                                    Dôch 1,3,9

Kurací perkelt /bez smotany/, kolienka                                                             Dôch 1,3,9

Utorok Hŕstková                                                                                                                Dôch 1,9

Pečené pliecko, dusená kyslá kapusta, knedľa                                                Dôch 1,3,7

Streda Gulášová                                                                                                              Dôch 1,9

Cesnaková s krutónmi                                                                                            DIA 1,9

Údené varené, hrachová kaša, chlieb                                                                  DIA 1

3 ks lekvárová buchta                                                                                          Dôch 1,3,7

Štvrtok Kelová s párkom                                                                                                   Dôch 1,6,7,9,10

Rybie filé na masle, varené zemiaky, dusená zelenina ochutená citrónom    Dôch 1,4,7

Piatok Brokolicový krém  s vyprážanými perličkami                                                    Dôch 1,3,7

Zeleninové rizoto so syrom, paradajkový šalát                                                 Dôch 7

Sobota Hrášková kyslá                                                                                                     Dôch 0,9

Špenátové palacinky s tvarohom /slané/                                                           Dôch 1,3,7

Nedeľa Zo strúhanej zeleniny s vajcom                                                                         Dôch 1,3,9

Černohorský bravčový rezeň, opekané zemiaky, uhorkový šalát                   Dôch 1,3,7

Alergény: 1. obilniny s obsahom lepku, 2. kôrovce- kraby, raky, homáre, langusty,
                 3. vajcia, 4. ryby, 5. arašidy, 6. sója, 7. mlieko, 8. orechy, 9. zeler,
                10. horčica, 11. sezamové semená, 12. oxid siričitý, 13.  vlčí bôb, 

14. mäkkýše, 15.mušle
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Zemiaková kyslá s kôprom, mal by byť mrazený kôpor v takej priesvitnej taške

Na zemiakové guľky- slaninku pokrájať všetky zbytky aj z mäsovej chladničky...........

Streda  

Čevapčiči- mrazák 3kg, nekupovať viacej, keď bude málo, tak dávať údené mäso

Zapekané vretená- debrecínka vpravo dolu u vás dolu v mrazáku, prípadne všetku šunku aj s mäsovej chladničky

Dressing kúpiť porciovaný syrový

Štvrtok

Lusky 5kg mrazák

Rizoto – mrazák kuracie pečienky 3 kg najprv ovariť potom k mäsu na cibuľku, nech nie je sračka

Údené mäso mrazák 3kg

Piatok

Sobota Kapustová s párkom - párky viď najprv vpravo dolu u vás mrazák + či končia v obchode

Marinované krídielka 7kg mrazák

Nedeľa

Vykostené kuracie pláty 10kg mrazák


