Pilsner restaurant U Kemov Obedové menu

Pondelok:

0,25l Guľášová polievka

I. 120g Hovädzí Stroganov, tarhoňa, kyslá smotana
II. 150g Brokolica na pare, nivová omáčka, varené zemiaky
III. 300/100g Mix lisových šalátov s filetovanými kačacími prsiami, medový dresing

Utorok

0,25l Fazuľová kyslá

I. 220sk Kuracie stehno na spôsob kačky, dusená červená kapusta, kysnutý knedlík
II. 250g Špenátové Lasagne, paradajková omáčka, parmezán
III. 300/100g Mix listových šalátov s hovädzím burgrom a BBQ omáčkou

Streda

I.
II.

5,20€
4,90€
5,90€

0,25l Šampiňónový krém

I. 120g Pivársky guľáš, karlovarský knedlík, červená cibuľka s uhorkou
II. 150g Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, tatárska omáčka
III. 300/100g Mix listových šalátov s grilovaným oštiepkom a brusnicovým dresingom

Piatok

4,90€
4,90€
5,50€

0,25l Talianska Minestrone

I. 120g Vyprážané rezníky z panenky, zemiaková kaša, uhorkový šalát
II. 150g Tortila s grilovanou zeleninou a chedarom, dresing
III. 300/100g Šalát „Cézar“ s kuracím mäsom

Štvrtok

5,20€
4,90€
5,90€

5,20€
4,90€
5,50€

0,25l Hovädzí vývar

120g Encián na grile, maslová mrkva s cuketou, pečené zemiaky
120g Reuben Sendwich s trhanou krkovičkou a kyslou kapustou

4,90€
5,20€
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každý deň pre Vás varíme z čerstvých, sezónnych a lokálnych surovín,
nepoužívame žiadne umelé dochucovadlá,
nezahusťujeme polievky a omáčky múkou,
vždy máme v ponuke až 7 jedál a dve polievkya každý deň máme v ponuke min.
jedno vegetariánske a bezlepkové jedlo.
od 4 porcii Vám obed v rámci námestia SNP zabalíme a donesieme,
objednávky na tel. č. : 048/415 37 86do 11 : 00,
V cene menu je započítané : Polievka, hlavné jedlo, šalátový bar, limonáda
z bezodného pohára a chuťovka po obede

Zabezpečte si kartu štamgasta už dnes
Pravidlá pri jej používaní:
1. Zákaznícke karty sú vybavené čipom a unikátnym identifikátorom, ktorý zamedzuje zneužitie,
2. Pri platbe zákazníckou kartou je potrebné vopred upovedomiť obsluhujúci personál.
3. Zákaznícka karta platí na všetkých prevádzkach spoločnosti RYO s.r.o. na Námestí SNP 20, Banská Bystrica.
4. Kartu je možné použiť na akýkoľvek tovar, ktorý poskytujeme na našich prevádzkach.
5. Zľavy na kartách nie je možné kombinovať s prebiehajúcimi akciami. Maximálna jednorázová útrata je 30€
6. Kartu je možné využiť troma spôsobmi, ktoré sa zadefinujú pri jej vydaní.
6.1. Debetná karta – Zákazníkovi je poskytnutý úverový rámec v dohodnutej hodnote, faktúra bude vystavená na
konci každého kalendárneho mesiaca. Pri debetnom systéme platí obratová zľava pri prekročení hodnoty 200€ za
mesiac 5%.
6.2. Kreditná karta – Zákazníkovi si nabije na svoju kartu požadované množstvo peňazí, minimálna čiastka 100€. Pri
kreditnom systéme je zákazníkovi vždy nabitá požadovaná suma +10% z nabíjanejhodnoty. faktúra bude vystavená
pri nabití.
6.3. Obratová karta – Zákazník dostane kartu ktorú použije pri každej platbe. Na konci každého mesiaca sa mu ako
bonus nabije 10 % z celkovej konzumácie za ubehnutý mesiac.
V prípade Vášho záujmu o našu zákaznícku kartu, Vás prosíme o vyplnenie nasledujúcich údajov, a následné
poslanie odfoteného alebo nascanovaného dokumentu na info@ukemov.sk, kartu pripravíme štandardne do 7
pracovných dní. Keď bude hotová, pošleme Vám mail, :
Meno a priezvisko: ........................................
Tel. kontakt: ...................................................
E-mail: ........................................................
typ karty, o ktorú máte záujem: ...................... Svojím podpisom dávam súhlas so spracovaním osobných údajov
pre potreby databázy zákazníkov PilsnerRestaurant/Coffe, Beer&Wine Bar u Kemov.
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