
Obec Litmanová,  Litmanová 79 

 

MENU na akcie organizované v KD LITMANOVÁ 
 
 

Aperitív  

Vermút s citrónom 1,00 € 

Bianko s citrónom 1,10 € 

Predjedlo  

Šunka strojová, zel. obloha, banketka 1,80 € 

Šunkové rolky s chrenom a šľahačkou, banketka 1,80 € 

Polievky  

Slepačia s rezancami, zeleninou a mäsom 1,00 € 

Kurací vývar s rezancami, zeleninou a mäsom 1,00 € 

Slepačí, kurací, hovädzí vývar s rezancami a zeleninou 1,00 € 

Hlavné jedlo  

150 g Prírodné medajlónky(½ kur.prsia, ½ bravčové),  

príloha podľa ponuky (výber) 3,80 € 

150 g Plnené kuracie prsia (šunka, syr),  

príloha podľa ponuky (výber) 4,00 € 

150 g Prírodné plnené bravčové, (kuracie rolky), 2 ks (šunka, syr),  

príloha podľa ponuky (výber) 4,00 € 

120 g Kurací rezeň vyprážaný (v cestíčku), príloha podľa ponuky 3,50 € 

120 g Bravčový rezeň vyprážaný, (v cestíčku), príloha podľa ponuky 3,50 € 
 
 

150 g Gordon blue - plnený bravčový rezeň (šunka, syr), vyprážaný (v cestíčku), 
 

príloha podľa ponuky 4,00 € 

120 g Bravčová pečená krkovička, kyslá kapusta, knedlík 4,00 € 

120 g Prírodné bravčové rebierko s broskyňou, príloha podľa ponuky 3,50 € 



 
120 g Kuracie prírodné rezne s broskyňou, príloha podľa ponuky 3,50 € 

120 g Maďarský (bravčový) guľáš, knedlík  3,50 € 

100 g Vyprážané rybie filé, zem. kaša, šalát  3,50 € 

120 g Čiernohorský rezeň (bravč. karé v zem. cestíčku), príloha  

podľa ponuky  4,00 € 

Kapustnica s klobásou, údeninou a hubami  3,50 € 

Kuracie stehno, príloha podľa ponuky  3,00 € 

PRÍLOHY   

Dusená ryža 0,80 €  

Hranolky 0,80 €  

Opekané zemiaky 0,80 €  

Zemiaková kaša 0,80 €  

Varené zemiaky 0,80 €  

Miešaná príloha /½ hranolky, ½ ryža/ 1,00 €  

Šalát z hlávkovej kapusty s mrkvou 0,50 €  

Šalát z červenej hlávkovej kapusty 0,50 €  

Mrkvový šalát 0,60 €  

Miešaný šalát 0,50 €  

Uhorkový šalát 0,80 €  

Káva /zrnková, instantná, smotana, cukor/ 0,80 €  

 

Uvedené ponúkané jedlá sa pripravujú na vopred dohodnutý termín (svadba, 
rodinná oslava, spoločenské podujatia a pod.). 

 

Iný druh jedla je možné zabezpečiť so zriaďovateľom zariadenia vždy dohodou 
vopred.  
Počet jedál je do výšky kapacity zariadenia, t.j. 200 osôb. 
 
 
Pred každou akciou objednávateľ uzatvorí na Obecnom úrade „Dohodu o 
prenájme priestorov v KD“. Pri uzatváraní dohody sa vopred zaplatí 50 % z 
celkovej dohodnutej kalkulácie za stravu. 
 
Servis: obrusy, poháre, taniere, príbory ponúkame grátis. 
 
Cenník platný od 5.1.2018 


