REŠTAURÁCIA KOHÚT KURTÁŇ (salaš) - DENNÉ MENU
Fiľakovo, Prša, Buzitka, Trebeľovce, Fiľakovské Kováče

MENU 3,80 € s polievkou
menu bez polievky 3,50 €

Utorok 30. novembra 2021, meniny má Ondrej, Andrej
0,33l
0,33l
120
120
120
120
400

Hovädzí vývar s rezancami /1,3,9
Zapražená karfiolová s haluškami, chlieb /1,3,6,9
Bravčový obrátený rezeň z karé, ryža, hranolky, kyslá uhorka /1,3,10
Bravčový perkelt, maslové halušky, kyslá uhorka /1,3,10
Domáci Gyros z kuracích pŕs, ryža, hranolky, domáci dressing, kap.šalát /7
Karbonátky z morčacieho mäsa, zemiaková kaša, kyslá uhorka /1,3,7
Stroganov zo šampiňónov, cestoviny (bez mäsa – smotana,horčica) /1,3,7,10

+fritované menu v cene denného menu na www.kohut-rb.sk alebo na fb

Streda 01. Decembra 2021, meniny má Edmund
0,33l
0,33l
120
120
120
120
130

Dnes ZATVORENÉ

+fritované menu v cene denného menu na www.kohut-rb.sk alebo na fb

Štvrtok 02. Decembra 2021, meniny má Bibiána, Viviána
0,33l
0,33l
120
120
120
120
450

Bravčový vývar s rezancami /1,3,9
Krúpková s koreňovou zeleninou a kelom (zapražená), chlieb /1,6,9
Prírodný plnený bravč.závitok (klobása,kys.uhorka), tarhoňa, kyslá uhorka /1
Steak z bravčovej panenky, syrovo-šampiňónová omáčka, ryža, hranolky, kap.šal./7
Ostro-kyslé čínske kuracie rezančeky, basmati ryža, hranolky, kap.šalát
Vypr.plnený kurací rezeň so syrom a šampiň., francúzska zemiaková kaša, kap.šal.
Farebné cestoviny so zeleninou v syrovej omáčke, strúhaný syr /1,3,7

+fritované menu v cene denného menu na www.kohut-rb.sk alebo na fb

Piatok 03. Decembra 2021, meniny má Oldrich
0,33l
0,33l
120
120
120
120
350

Slepačí vývar s rezancami /1,3,9
Chudobná polievka, chlieb (zápražka, zemiaky, kor.zelenina, majoránka) /1,6,9
Bratislavské pliecko, maslové halušky /1,3,7
Slovenská pochúťka v zemiakovej placke, ryža, kap.šalát (ohnivé mäso)/1,3,10
MIX tanier: vyprážaný syr + vypr.kuracie prsia, ryža, hranolky, tat.om.,kap.šal./1,3,7
Kuracie kúsky (prsia) na kari s jasmínovou ryžou, kap.šalát
Prívarok z červenej fazule s vareným vajíčkom, chlieb /1,3,7 (smotana,ocot)

+fritované menu v cene denného menu na www.kohut-rb.sk alebo na fb

Pondelok 06. Decembra 2021, Mikuláš, Nikolas
0,33l
0,33l
120
120
120
120
120

Kačací vývar s rezancami /1,3,9
Bryndzová krémová polievka s opraženým chlebom /1,7
Čevapčiči, varené zemiaky, cibuľa, horčica /1,3,10
Prírodné bravčový plátky na šampiňónoch, ryža, hranolky, kyslá uhorka /1
Živánska na panvičke z kur.pŕs, ryža, hranolky, kap.šalát (orav.slanina,čer.zel.,cibuľa)
Vypráž. morčací rezeň „Kohúti šalát“ (zálievka,valeriánka,zemiaky,opek.šamp.)1,3,7
Vyprážaný syr so šunkou, hranolky, tat.omáčka /1,3,7,10

+fritované menu v cene denného menu na www.kohut-rb.sk alebo na fb

0944 928 016

0911 575 936

Objednávky od 7:00 do 10:00 hod. - Trebeľovce, FK do 9:15
objednajte si jedlo aj deň vopred cez sms, messenger

Alergény: 1. obilniny - lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špadla, ... 3.vajcia a výrobky z nich, 4. ryby a výrobky z nich, 5. arašidy a výrobky z nich, 6. sójové zrná a
výrobky z nich, 7. mlieko a výrobky z neho, vrátane laktózy, 8. orechy a výrobky z nich, 9. zeler a výrobky z neho, 10. horčica a výrobky z nej, 11. sezamové semená.

Otváracia doba – PO - PIA 10:00 – 13:00;

SO - NE – len akcie/catering

CENA – 3,80 € (polievka podľa dennej ponuky + jedlo)

3,50 € (bez polievky)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Vyprážaný syr v žemli (burger), hranolky, tat.omáčka alebo kečup /1,3,7 - 100g
Vypr. kurací rezeň v žemli (burger), hranolky, tat.omáčka alebo kečup /1,3,7 - 120
Vyprážané kuracie kari nugetky, príloha podľa ponuky /1,3,7 - 120g
Vyprážané plnené kuracie prsia so šunkou a syrom, príloha podľa ponuky /1,3,7
Vyprážané plnené kuracie prsia s broskyňou a syrom, príloha podľa ponuky /1,3,7
Vyprážaný plnený kur.rezeň s mozzarellou a paradajkou, príloha podľa ponuky /1,3,7
Vyprážané kuracie prsia, príloha podľa dennej ponuky /1,3,7 - 120g
Vyprážané kuracie prsia v cestíčku, príloha podľa dennej ponuky / 1,3,7 - 120g
Vyprážaný „BAČOV REZEŇ“ v cestíčku (šunka+syr), príloha podľa dennej ponuky /1,3,7
Vyprážaný bravčový rezeň, príloha podľa dennej ponuky /1,3,7 - 120g
Vyprážaný plnený bravčový rezeň so šampiňónmi a syrom, príloha podľa ponuky /1,3,7
Vyprážaná ZBOJNÍCKA KAPSA (karé, cibuľa, syr, klobása), príloha podľa ponuky /1,3,7 -120
Vyprážaný br. rezeň plnený bryndzou, slaninkou, cibuľou, príloha podľa ponuky /1,3,7
Vyprážaný syr, príloha podľa ponuky, tatárska omáčka /1,3,7,10 - 100g
Vyprážaný syr so šunkou, príloha podľa ponuky, tatárska omáčka /1,3,7,10 – 100g
PASTIERSKY SYR (vyprážaný syr v cestíčku) príloha podľa dennej ponuky /1,3,7,10 - 100g
Vyprážaný údený syr, príloha podľa ponuky, tatárska omáčka /1,3,7,10 - 100g
Vyprážaný camembert, príloha podľa ponuky, brusnice alebo tat.omáčka /1,3,7,10-110g
Vypr. camembert plnený šunkou, príloha podľa ponuky, brusnice/tat. om. /1,3,7,10 -120g
Vyprážané šampiňóny, príloha podľa ponuky, tatárska omáčka /1,3,7,10 - 130g
Žiadne polotovary! Mäso a syry si pripravujeme (obaľujeme) sami

Prílohy k jedlám:
1) Hranolky 200g

2) Americké zemiaky 200g

Objednávky

3) Krokety 180g

4) Ryža 200g

od 7:00 do 10:00 hod.

Trebeľovce, Muľka, Fiľakovské Kováče do 9:15

0944 928 016

0911 575 936

objednajte si jedlo aj deň vopred cez sms, messenger

www.kohut-rb.sk
Alergény: 1. obilniny - lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špadla, ... 3.vajcia a výrobky z nich, 4. ryby a výrobky z nich, 5. arašidy a výrobky z nich, 6. sójové zrná a
výrobky z nich, 7. mlieko a výrobky z neho, vrátane laktózy, 8. orechy a výrobky z nich, 9. zeler a výrobky z neho, 10. horčica a výrobky z nej, 11. sezamové semená.

Otváracia doba – PO - PIA 10:00 – 13:00;

SO - NE – len akcie/catering

Prijímame objednávky na teplé misy – fotky nájdete na FB: kohutrb

