
Obec Litmanová, Litmanová 79, 065 31  

 

Menu  na  akcie organizované  v Kultúrnom dome  LITMANOVÁ 

 

AperitívAperitívAperitívAperitív    

 

0,1 l   Vermút (biely, červený) s citrónom     1,30 € 

0,04 l Vodka Nicolaus                                                                                  1,00 € 

PredjedloPredjedloPredjedloPredjedlo    

 

Šunka strojová, zel. obloha, banketka      2,00  € 

Šunkové rolky s chrenom a šľahačkou, banketka    2,50  € 

 

PolievkyPolievkyPolievkyPolievky    

 

0,3 l Slepačí vývar s rezancami a zeleninou        1,50 € 

0,3 l Hovädzí vývar s rezancami a zeleninou                                  1,70 € 

 

HlavHlavHlavHlavnnnné jedloé jedloé jedloé jedlo    

    

150 g Prírodné medajlónky (1/2   kur. prsia,  1/2 bravčové), 

 príloha podľa výberu, šalát      6,50 € 

120 g Kurací rezeň vyprážaný (v cestíčku),  

          príloha  podľa výberu, šalát       5,50 € 

150 g Gordon Blue – plnený  rezeň (šunka, syr), vyprážaný 

 (v cestíčku), príloha podľa výberu, šalát     6,50 € 

120 g Bravčová pečená krkovička, kyslá kapusta, knedľa    5,50 € 

120 g Maďarský  guľáš, knedľa        5,50 € 



100 g Vyprážané rybie filé, zem. kaša, šalát     5,50 € 

Kapustnica s klobásou         3,50 € 

Pečené kuracie stehno, príloha podľa výberu, šalát                 4,50 € 

 

Prílohy Prílohy Prílohy Prílohy     ----    možnosť výberu kmožnosť výberu kmožnosť výberu kmožnosť výberu k    hlavnému jedluhlavnému jedluhlavnému jedluhlavnému jedlu    

Dusená ryža, hranolky, opekané zemiaky, zemiaková kaša, varené zemiaky...  

 

ŠŠŠŠaláty aláty aláty aláty ––––    ponukaponukaponukaponuka    

Šalát z hlávkovej kapusty s mrkvou      

Šalát z červenej hlávkovej kapusty       

Mrkvový šalát         

Miešaný šalát         

Uhorkový šalát         

 

Káva (zrnkovKáva (zrnkovKáva (zrnkovKáva (zrnková, instantná, smotana, cukor) á, instantná, smotana, cukor) á, instantná, smotana, cukor) á, instantná, smotana, cukor)                     1,20 1,20 1,20 1,20 €€€€    

 

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.  max. 160 osôb. 

Pred každou akciou  objednávateľ  vopred uzatvorí na obecnom úrade: 

a)  „Dohodu o prenájme priestorov v KD“.  
b)  „Objednávku“ – kde sa uvedie druh jedla, prílohy, nápoje, počet, cena, záloha 

Pri uzatváraní dohody a objednávky je možnosť  vopred zaplatiť   50% z celkovej 
dohodnutej kalkulácie za stravu. 

Servis: obrusy, poháre, taniere, príbory ponúkame v cene. 

 

Kontakt: Mgr. Nataša Hlinková, 0904 034 000, starostka@litmanova.sk – objednávky 

www.litmanova.sk 

 


