STÁLA ZIMNÁ PONUKA

DENNÁ PONUKA

Boršč

Okrem sezónnej ponuky denne čerstvo
pripravujeme kašu, nátierku, polievku,
vegetariánske aj mäsové hlavné jedlo.
Čo ti kuchári dnes navarili ti prezradí
obsluha.

SERVÍRUJEME NAJSKÔR OD //.01

SERVÍRUJEME NAJSKÔR OD //.01

Hustá zeleninová polievka s kapustou, cviklou, kôprom
a kyslou smotanou. Zima v miske. S trhaným hovädzím
poteší mäsotariánov, bez smotany vegánov. (7, 9, 12)
Vege
1 žuf. = 250 m5
Mäso
1 žuf. = 250 m5

1,90 € /

2,50 € /

3,50 €

4,50 €

Zemiakový prívarok

Jedlo ti zabalíme aj so sebou, cena
0,50 €. Obaly sú kompostovateľné,
patria do komunálu.

=

Dennú ponuku sleduj aj na www.zufana.sk

Sýta zemiaková omáčka nakyslo s kôprom a chlebovou
mrveničkou. V menu má miesto, lebo sme pocítili
prudký nedostatok prívarkov v našich končinách. (1, 7)
základná verzia

350g / 5,50€

+ vajíčko (3)
+ trhané hovädzie

+1,00 €
80g / +2,00 €

Prílohový šalát

60g / 1,90€

Mrkvičkovo-paradajkový šalát (12)

DENNÁ PONUKA

kaše, nátierky, špeciality, dezerty

ŠPECIALITY
Bliny / zima

DEZERTY A KOLÁ4E
250g / 6,90 €

Nakladané cviklové carpaccio s kysnutými lievancami
z pohánkovej múky. Doladené kyslou smotanou,
filetkami ančovičiek a tekvicovými semiačkami.

Všetky sladkosti vznikajú v našej kuchyni s láskou
podľa tradičných receptov.

Vanilkový miláčik

120g / 2,90€

Obľúbený tvarohový krém je oslavou veselých detských
čias. Dopping vhodný pre všetky generácie. Podávaný
s malinovým kompótom a piškótami. (1, 3, 7)

(3, 4, 7, 10, 12)

Dolky / zima
Lieskovcové dolky preliate maslom, zdobené hruškovým
kompótom. Vyber si svoju verziu:

Čokoládový puding (vegan)

A) vanilkový miláčik s perníkom (1, 3, 7, 8)
250g / 5,50 €
B) nugátová Slowtella s lieskovcami (1, 3, 7, 8) 250g / 5,90 €

Čokoládový dezert s arašídovým maslom zo žufaňovskej
dielne, dochutený krúžkami banánu. (5, 12)

Slowtella s tebou pôjde aj domov.
Čaká ťa v 250g balení nad barom.

Koštovka

120g / 2,90€

Naše koláče a dezerty
250g / 5,50 €

Spýtaj sa nás na dnešnú ponuku alebo si príď k pultu
vybrať ten, čo ti padne do chuti.

Okoštuj z každého rožka troška. Jedna žufaňa kaše
podľa vlastného výberu, štamperlík miláčika, chlebík
s vajíčkovou nátierkou a mrkvičkovo-paradajkový šalát.
(1, 3, 7, 12)

Koštovka bezlepková

DENNÁ PONUKA

250g / 6,00€

kaše, nátierky, špeciality, dezerty

