
ADA Myslenická 201 Pezinok–Grinava, 
telefón: 033 6422021, 0903464289                                                                                                                                
Jedálny lístok od  12.7.2021 do 18.7.2021                               Obedy prosíme objednávať do 9,00 hod.    
                                                                                                                                       cena jedla           alergény

Pondelok Boršč 1,50 € 1,7,9

Hrášková kyslá s lievankou                                                                                          0,90 €   1,3,7

Pečené pliecko, dusená kapusta, knedľa                                                                     3,70 € 1,3,7

Encián v zemiakovom cestíčku, americké zemiaky, tatárska omáčka/cviklový šalát 3,70 € 1,3,7,10,

Kuracie soté v kurkumovej omáčke, príloha, uhorka 3,70 € 1,10.3.5.6.7

Žemľovka, kompót 3,50 € 1,3,7,11

Utorok Zeleninová so šampiňónmi a mrvenicou                                                                       0,90 € 1,3,9

Gulášová z mletého mäsa 1,50 € 1,9

Kuracia živánska v alobale, kapustový šalát s mrkvou 3,70 €

Vyprážané filé, zemiaková kaša, uhorka/ jablkovo-zelerový šalát                           3,70 € 1,3,4,7,9,11

Maďarský bravčový guláš /pikantný/, knedľa/zemiaky 3,70 € 1,3,7,9

Streda Kapustová vegetarián  /zemiaky, sušené hríby, šľahačka/, rožok, rožok             0,90 € 1,7,9

Fazuľová s klobásou 1,10 € 1,9

Parížsky bravčový rezeň, príloha, uhorkový šalát so smotanou 3,70 € 1,3,7,

Kuracie rizoto, šalát 3,70 € 9

Šunkové fliačky, uhorka                                                                                          3,20 € 1,3,7,10

Štvrtok Bravčový vývar s niťovkami                                                                                    0,90 € 1,3,9

Kelová s párkom 1,10 € 1,6,7,9,10

Bravčový plátok, paradajková omáčka, knedľa/ zemiaky 3,70 € 1,3,7,9

Kuracia roláda, ryža so strúhanou mrkvou/iná príloha, šalát s čínskej kapusty       3,70 € 1,3,9,10

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom 3,20 € 1,3,7,8

Piatok Zo strúhanej zeleniny s pórkom a ryžou                                                     0,90 € 1,9

Šošovicová s mrkvou                                                                                0,90 € 1,9

Pečená fašírka, fazuľový prívarok, chlieb 3,70 € 1,3,7,11

Kurča dusené na mexický spôsob, príloha 3,70 € 1,9

Šúľance s opečenou strúhankou , miešaný kompót,              3,20 € 1,3,7,11

Sobota Zemiaková kyslá so sušenými hríbami 0,90 € 1,7,

Držková 1,50 € 1,9

Rascová s vajcom                                                                                      0,90 € 1,3,9

Segedínsky guláš, knedľa 3,70 € 1,3,7,9

Špagety /brav.mäso, šampiňóny, hrášok, mrkva, kečup, syr/ 3,70 € 1,3,7,9,

Hovädzie dusené na hrášku, slovenská ryža/iná príloha, uhorka               4,50 € 1,3,9,10

Bryndzové halušky so slaninkou                                                                                             3,50 € 1,3,7

Nedeľa Kačací vývar s  mušličkami a zemiakmi                                                                       0,90 € 1,3,9

Gulášová 1,50 € 1,9

Zapekané kuracie prsia so špenátom a syrom. príloha, šalát z čínskej kapusty     3,70 € 1,7

Vyprážané filé, majonézový šalát 3,70 € 1,3,4,7,9,10,

Palacinky s tvarohom a grankovou polevou 3,20 € 1,3,6,7

Ponuka na nedeľu
Pečená kačica, dusená kapusta, knedľa 6,00 € 1,3,7

Pečená kačica, dusená kapusta, lokše 7,80 € 1

Vyprážaný bravčový rezeň, príloha, šalát 3,70 € 1,3,7,11
Ceny dovozu polievky 0,10 € a hlavného jedla 0,20 € 

Nájdete nás aj na facebooku Nonstop Ada alebo www.grinrock.sk

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



ADA Myslenická 201 Pezinok–Grinava, 
telefón: 033 6422021, 0903464289           

 Jedálny lístok od  12.7.2021 do 18.7.2021             
                                                                                                                                       cena jedla           alergény

Pondelok Hrášková kyslá s lievankou                                              Dôch   1,3,7

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

Utorok Zelenonová so šampiňónmi a mrvenicou                          Dôch 1,3,9

Vyprážané filé, zemiaková kaša, jablkovo-zelerový šalát  dôch 1,3,4,7,9,11

Streda Kapustová vegetarián, rožok                                             Dôch 1,7,9

Šunkové fliačky, uhorka                                                    Dôch 1,3,7,10

Štvrtok Bravčový vývar s niťovkami                                               Dôch 1,3,9

Kuracia roláda, ryža so strúhanou mrkvou,                        Dôch 1,3,9,10

Piatok Šošovicová s mrkvou                                                       Dôch 1,9

Šúľance s opečenou strúhankou , miešaný kompót,                  
DIA bez cukru a DIA kompót

1,3,7,11

Sobota Rascová s vajcom                                                            Dôch 1,3,9

Hovädzie dusené na hrášku, slovenská ryža, uhorka     Dôch 1,3,9,10

Nedeľa Kačací vývar s  mušličkami a zemiakmi                            Dôch 1,3,9

Zapekané kuracie prsia so špenátom a syrom. príloha, šalát z 
čínskej kapusty              Dôch

1,7

Nájdete nás aj na facebooku Nonstop Ada alebo www.grinrock.sk

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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