
 JEDÁLNY LÍSTOK GASTROMILA

STÁLA PONUKA GASTROMILY
POLIEVKY

1. energ. h: 595

2. energ. h: 553

DENNÉ MENU 

1. Pečená bravčová krkovička na rozmaríne s ryžou a uhorkovo-paradajkovým šalátom alergény: 1

hmotnosť : 120/190g energ. h: 3998

2. Kuracie roládky plnené sušenou marhuľou a slivkou so zemiakovou kašou alergény: 1,7

hmotnosť : 120/300g energ. h: 3041

3. Bryndzové halušky so slaninkou a zelenou cibuľkou, acidko alergény: 1,3,7

hmotnosť : 400g energ. h: 6501

POLIEVKY

1. Bravčový vývar s fliačkami energ. h: 623

2. energ. h: 1059

DENNÉ MENU

1. Kurací steak na dusenej zelenej fazuľke so slaninkou s ryžou a hranolkami alergény: 1

hmotnosť : 120/220g energ. h: 2985

2. Cuketový prívarok so štefanskou sekanou a zemiakmi alergény: 1,7

hmotnosť : 200/120g energ. h: 4040

3. Buchty na pare s kakaom alergény: 1,3,7

hmotnosť : 400g energ. h: 4925

POLIEVKY

1. Hrášková s mrveničkou energ. h: 459

2. energ. h: 469

DENNÉ MENU

1. Bravčový vrabec na kyslej kapuste so zemiakovým knedlikom a viedenskou cibuľou alergény: 1,3,7

hmotnosť : 120/220g energ. h: 3785

2. Kurací steak v syrovej omáčke s cestovinou penne alergény: 1,3,7

hmotnosť : 120/280g energ. h: 3923

3. Grilovaný Encián na ľadovom šaláte s dressingom alergény: 7

hmotnosť : 120/280g energ. h: 4925

POLIEVKY

1. Kelová so zemiakmi energ. h: 281

2. Drobková s mušličkami energ. h: 689

DENNÉ MENU

1. Vyprážané morčacie prsia v cestičku s pučenými zemiakmi a uhorkovým šalátom alergény: 1,3,7

hnotnosť: 120/250g energ. h: 3949

2. Bravčové rizoto s uhorkovým šalátom alergény: 7

hmotnosť : 400g energ. h: 3628

3. Paprikáš z hlivy ustricovej s domácou knedľou alergény: 1,3,7

hmotnosť : 200/190g energ. h: 2330

POLIEVKY

1. Z čínskej zeleniny s abc energ. h: 453

2. energ. h: 553

DENNÉ MENU

1. Ryba Hok s brokolicou, mandľami so zemiakmi a šalátom alergény: 1,4

hmotnosť : 150/250g energ. h: 2532

2. Bravčový paprikáš bacskai s domácou knedľou alergény: 1,3,7

hmotnosť : 120/190g energ. h: 4251

3. Palacinky plnené citrónovým tvarohom a lekvárom s čokoládou alergény: 1,3,7

hmotnosť : 400g energ. h: 4122

GASTROMILA spol. s r.o.

Hmotnosť mäsa v surovom stave na 1 porciu je 120g

Jedálny lístok si môžete stiahnuť na stránke  www.gastromila.sk

Kontakty na jednotlivé prevádzky nájdete na našej stránke 

Od Mája 2021 sme opäť do ponuky zaradili Caesar šalát, na 

ktorý si pripravujeme sami výborný dressing. Vyskúšajte ho a 

dajte nám vedieť, ako Vám chutil :) 

9. Vegetariánska pizza
Alergény: 1,7

Zloženie: paradajková passata, mozarella, 

paprika, olivy a kukurička

3. Salámová pizza
Alergény: 1,7

Zloženie: paradajková passata, mozarella, 

saláma

4. Hawai pizza
Alergény: 1,7

Zloženie: paradajková passata, mozarella a 

šunka a ananás

7. Miláno pizza
Alergény: 1,7

Zloženie: paradajková passata, mozarella, 

šunka, brokolica a hrášok

8. Kukuricová pizza
Alergény: 1,7

Zloženie: paradajková passata, mozarella , 

kukurička a šunka

Zemplínska

5. Gazdovská pizza
Alergény: 1,7

Zloženie: paradajková passata, mozarella, 

slaninka, feferóny a cibuľka

6. Tuniaková pizza
Alergény: 1,7

Zloženie: paradajková passata, mozarella, 

tuniak a cibuľka

1. Vyprážaný syr s hranolkami alebo 

varenými zemiakmi s tatárskou omáčkou                                                 

120/250g                                                          

alergény: 1,3,7

UTOROK 11.5.2021

Gulášová so sójovým mäsom
Karfiolová s voňavými knedličkami

3.Šopský šalát s pizza rožtekmi                                            

200/150g                                                                                                           

alergény: 1,7

4. Caesar šalát  s kuracím mäsom, 

parmezánom, krutómni a naším home 

made dressingom                                                            

270g                                                            

alergény: 1,7,10      

2. Kurací alebo bravčový vyprážaný rezeň s 

varenými zemiakmi alebo s hranolkami a tatárkou                              

120/150g                                                                

alergény: 1,3,7

PONDELOK 10.5.2021

PONUKA PIZZE                           
hmotnosť: 450g

Krémová cesnakča s opraženým chlebom

PIATOK 14.5.2021

2.  Šampiňónová pizza
Alergény:  1,7

Zloženie: paradajková passata, mozarella, 

šunka a šampiňóny

ŠTVRTOK 13.5.2021

STREDA 12.5.2021

Šošovicová s párkom

1. Šunková pizza
Alergény: 1,7

Zloženie: paradajková passata, mozarella a 

šunka


