Výhodné Obedné Menu L.A. food Avion v cene od 4.20 €
Ponuka obedného menu platí v denne v čase od 11.00 do
vypredania.

0106

Piatok 12.10.2018 0405b
Polievky:

Šošovicová s klobásou1,6/ Špenátový krém, 1,7
1. Rezeň California1,3,7 – 2x60g vyprážané kuracie prsia
v trojobale1,3,7, príloha podľa výberu, zeleninová
obloha
2. Bamboo Chicken1,6,9 – grilované soté z kuracích
pŕs120g, kalifornské papriky, sedano zeler, karotka,
bambusové výhonky, sójová omáčka, príloha podľa
výberu
3. Cheese Salad 1,3,7 – šalátový tanier (čerstvá mix.
zelenina, olivy, grilované kuracie mäso70g, dressing
HB
4. Saltimbocca – grilované kuracie prsia 150g
zapečené zo šunkou 20g šalviový list,syrová omáčka
príloha podľa výberu, zel. obloha
5. Singapore Turkey6,11 - grilované medailóniky
z morčacích pŕs150g, wok zelenina s ďumbierom na
sezamovom oleji a sójovou omáčkou
Výber z príloh k jednotlivým menu, prílohy sú v cene u menu, pokiaľ sú uvedené
v popise menu ako príloha podľa výberu:

Varené/pečené zemiaky, zemiaková kaša7, hranolky, čínske rezance6,
ryža1, knedľa, slovenský zemiakový šalát10
=============================================================================================================

Komplexné menu číslo 1-3
(polievka, výber z 1-3)
Komplexné menu číslo 4 a 5
(polievka, menu 4-5 )
Polievka číslo 1 – s mäsom
Polievka číslo 2 – bez mäsa
Menu číslo 1 – vypr. mäso/syr
Menu číslo 2 – prírodné mäso
Menu číslo 3 – vegetariánske jedlo

4,80 €

Menu číslo 4 – VIP ponuka
Menu číslo 5 – South Beach Diet

4,80 €
5,20 €

Džús s dužinou 0.2l Pomaranč/Grapefruit
0,5l fľaša Bonaqua
0,5l fľaša Coca Cola, Fanta, Sprite
0,5l fľaša IceFruit
0,5l fľaša Nestea
0.5l fľaša Nestea Vitao

0,60 €
1,00 €
1,50 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €

5,20 €
1,29 €
1,29 €
4,20 €
4,20 €
4,20 €

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ak menu obsahuje mäso, je jeho váha minimálne 100g mäsa v surovom stave, Celková váha porcie obedného menu je minimálne 300g mimo
diétneho menu, kde je to minimálne 200g. Náš jedálny lístok nájdete aj na www.riodecafe.com

Alergény podľa EÚ: 1.Obilniny obsahujúce lepok, 2.Kôrovce a výrobky z nich, 3.Vajcia a výrobky z nich, 4.Ryby a výrobky z nich. 5.Arašidy a

