
 JEDÁLNY LÍSTOK GASTROMILA

1. energ. h.775

2. energ. h:453

1. alergény:7

energ. h:3123

hmotnosť : 120/280g

2. alergény:1,3,7

energ. h:3810
hmotnosť : 120/300g

3. alergény:1,7

energ. h:2330
hmotnosť: 200/250g

4.

1. energ.h.:916

2. energ.h.:459

1. alergény:1,3,7

energ.h:3602
hmotnosť: 120/250g

2. alergény:1,7

energ.h:3599
hmotnosť: 120/190g

3. alergény:1,3,7

/syrovo-cesnaková omáčka/ energ.h:2998
hmotnosť: 400g

4.

1. energ. h:396

2. energ. h:553

1. alergény:7

energ. h:3555

hmotnosť : 150/190g

2. alergény:

energ. h:3674

hmotnosť : 120/250g

3. alergény:6,12

energ. h:2545

hmotnosť : 120/190g

4.

1. energ. h:529

2. energ. h:438

1. alergény:1,3,7

energ. h:2736
hmotnosť: 120/190g

2. alergény:7

/obalené v jogurte s cesnakom/ energ. h:3452
hmotnosť: 120/250g

3. alergény:7

energ. h:4408

hmotnosť : 400g

4.

1. energ. h:775

2. energ. h:714

DENNÉ MENU

1. alergény:

energ. h:3562

hmotnosť : 400g

2. alergény:3

/činska kapusta mix, kuracie mäso, slanina, vajičko/ energ. h:4108

hmotnosť : 400g

3. alergény:1,3,7

energ. h:4122

hmotnosť : 400g

4.

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

Výber zo stálej ponuky

Z mochovskej zeleniny

Jedlá označené značkou bezlepkové Vám vieme pripraviť aj v tejto verzii. Pri objednávaní prosím informujte náš personál o záujem o bezlepkové menu.  

Bravčový tokáň, kolienka

Paradajková so zelenou fazuľkou

Špenátová so smotanou

Výber zo stálej ponuky

Výber zo stálej ponuky

Výber zo stálej ponuky

Palacinky s ovocím, čokoládou a šľahačkou

Kuracie prsia v slaninovom kabátiku, zemiakovo - mrkvové pyré, kompót

PONDELOK 30.1.2023
POLIEVKY

DENNÉ MENU 

Horácka/zemiaky,šampiňóny/

Karfiolový krém

Hrášková s liatym cestom

Fazuľová s fliačkami

Mäsový vývar s fliačkami

Varená brokolica so šunkou a syrom, zemiaky, šalát

Kapustová s klobásou

Vyprážaný bravčový rezeň, pučené zemiaky s cibuľkou, šalát

Kurací gyros, kuskus s kukuricou, cesnakovo - smotanový dresing

Talianské cestoviny Fettuccine Alfredo

DENNÉ MENU 

UTOROK 31.1.2023
POLIEVKY

PIATOK  3.2.2023

COOB šalát

Paella - zapekané rizoto

Zabijačkové mäso v kyslej kapuste, zemiaky

Domáca zeleninová

Sviečková na smotane s brusnicami, kysnutá knedľa

Živánska na pekáči, paprikované zemiaky, čalamáda

Strapaté kuracie rezne, pučené zemiaky, šalát

POLIEVKY

STREDA  1.2.2023

Kurací stehenný plátok zapekaný s cuketou, tekvicou a syrom, ryža, cvikla

DENNÉ MENU

DENNÉ MENU

Výber zo stálej ponuky

Sladko - kyslé chrumkavé tofu, ryža s pohánkou

POLIEVKY

POLIEVKY

ŠTVRTOK 2.2.2023


