
(od 24.Januara 2022 – 28.Januara 2022)

STÁLA PONUKA Slepačí vývar (1.3.7.9.) Cesnakový vývar s krutónom a syrom(1.7.9.)
        

TÝŽDENNÁ PONUKA Domáca poctivá kapustová(1.9.) 2,70€
           

PO
N

D
EL

O
K

Krúpová s čerstvou zeleninou(1.3.9.)
1. Pečené plátky bravčovej krkovičky marinovanej v čerstvej majoránke
   s grilovanou cuketou na amerických zemiakoch(1.7.)
2. Kurací rezník v bryndzovo- šunkovom cestíčku s dusenou ryžou 
    a pažítkovo-smotanovým dressingom(1.3.7)                                                  
3. Vykostené bravčové koleno marinované v čiernom pive 
    so všetkým čo k tomu patrí(10.)  
Zdravé menu
Šalát z kuskusu s čerstvou bazalkou, balkánskym syrom, hroznom 
a jablkami posýpaný orechami (1.7.8.)

5,69€

5,69€

7,30€

5,99€
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Hovädzie consome s krupicovými knedličkami(1.3.9.)
1. Chrbát z mladého prasiatka na krémovom špenáte so slaninou a sviežim
    dipom s citrusovo-tymianovou ricottou na slovenskej ryži(1.3.7.9.)
2. Steak z morčacích pŕs potieraný francúzskou horčicou s lyonskými  zemiakmi
    na maslovo- vinnej omáčke(1.7.)           
3. Plátky kukuričného kurčaťa na dubákových pappardelle s bylinkovo-
    paradajkovým pestom a hobľovaným parmezánom(1.3.7.)                              
Zdravé menu
Krupoto so cherry paradajkami, kozím syrom a rukolou(1.7.9.)                         

5,69€

5,69€

7,40€

5,99€

ST
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Ruský boršč(1.3.9.)
1. Vyprážané vykostené kuracie stehná v parmezánovej strúhanke 
    na zemiakovom pyré s domácou tatárskou omáčkou(1.3.7.) 
2. Kačacie pečienky restované so šalotkou na masle podávané s dusenou ryžou
    a čerstvým kapustovo-zeleninovým šalátom podľa nás(9.10)                   
3. Zapekaná talianska ciabatta s marinovaným trhaným bravčovým mäsom,
    chorizo salámou, cheddarom, kapiou a jemne pikantným dipom 
    doplnené batatovými hranolkami(1.3.7)
4. Domáce vanilkové palacinky plnené nutellou(1.3.7.)   
Zdravé menu
Celozrnne špagety na zeleninovom concasse s baby mozzarellou(1.3.7.)         

5,69€

5,69€

7,50€
5,69€

5,99€

Pôvod mäsa: SK, HU, NL, DE, PL, ES
         Í

Fabrika 67, Novozámocká 67, 949 05 Nitra- Krškany, Zodpovedný šéfkuchár: Mário Dani
Zmena jedálneho lístka vyhradená. Gramáž mäsa a rýb v surovom stave 130 g . Gramáž syru 130g. Príloha 180g. Gramáž múčnikov 300g.

Jedlá v jedálnom lístku môžu obsahovať alergény. (zoznam uvedený na zadnej strane)



Menu podávame od 10:30 do 14:00
v sume od 5,69 €/XXL porcia 6,69 €

www.fabrika67.sk mail:m.m.fabrika67@gmail.com/ fabrika67@fabrika67.
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Frankfurtská s párkom(1.7.9.)
1. Lasagne zapekané s mozzarellou a mäsom na pečenej maslovej tekvici(1.7.9.)
2. Kurací steak s krustou z cesnaku a hnedého cukru na jesennej zelenine
    a brokolici s výpekovou omáčkou a dusenou ryžou(1.9.)
3. Krémové rizoto doplnené gorgonzollou a baby špenátom s bravčovou 
    panenkou pečenou do ružova sypané orechami(1.7.8.9.)                               
Zdravé menu
Cuketovo- mrkvové fašírky s ovsenými vločkami a indickými zemiakmi(1.3.7.)

5,69€

5,69€

7,60€

5,99€
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Krémová polievka z fazuľových strukov(1.7.9.)
1. Bravčový gordon bleu na pečených cesnakových zemiakoch(1.3.7.)            
2. Kurací wok s ustricovou omáčkou na ryžových cestovinách(2.6.9.)         
3. Losos pečený s bylinkami a baby zaúdenými zemiačkami preliatymi kyslou
    smotanou a zeleninovým šalátom(1.4.7.)          
4. Vanilkový trhanec s malinovým prelivom(1.3.7.)
Zdravé menu
Fawa fazuľky na dusenej natural ryži s bylinkovým tvarohom(1.3.7.)   

5,69€
5,69€

7,60€
5,69€

5,99€
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4. Vyprážaný kurací rezník alebo syr s prílohou podľa dennej ponuky(1.3.7.)    
5. Grilované kuracie prsia s /ryžou/ zemiakmi / omáčka podľa dennej ponuky(1.9.) 
6. Pestrý listový šalát na reďkovke, čerstvej uhorke so cherry paradajkami
     a     sladkej kukurici s     grilovaným kuracím mäskom alebo / baby hermelínom   
     v sezame (7.)  
7. Cézar šalát s kuracím mäsom, krutónmi a hoblinami parmezánu(3.4.7.12.)     
8. Grilovaná zelenina s     čerstvým šampiňónom a baklažánom na výber   
      s     grilovaným kuracím mäskom alebo / halloumi syrom (7.)  
9. Kuracie krídelka obaľované v     kukuričnej strúhanke na zemiakových           
      hranolkách s     malým šalátom(I.3.9.)  
10. Cestoviny  /vložka podľa aktuálnej ponuky šéfkuchára/
Grilovaná zelenina/ extra príloha 80g
Obedový šalát: podľa vlastnéhu výberu 50g/ 100g                                                 

5,99€
5,99€

6,09€

6,29€

6,29€

7,60€
6,09€
2,59€
1,59€

6,99€
6,99€

7,09€

7,29€

7,29€

8,60€
7,09€

2,59€

Pôvod mäsa: SK, HU, NL, DE, PL, ES

Fabrika 67, Novozámocka 67, 949 05 Nitra- Krškany, Zodpovedný šéfkuchár: Mário Dani
Zmena jedálneho lístka vyhradená. Gramáž mäsa a rýb v surovom stave 130 g . Gramáž syru 130g. Príloha 180g. Gramáž múčnikov 300g.

Jedlá v jedálnom lístku môžu obsahovať alergény. (zoznam uvedený na zadnej strane)

http://www.fabrika67.sk/

