12/2021

coffee

coffee

NOVOOTVORENÉ MALACKY

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA
zóna

OBJEDNÁVKY

0911 707 738

mestá

min. objednávka

cena dovozu

1

Malacky, Kostolište, Píniová Alej

5,00 €

ZDARMA

2

Veľké Leváre, Plavecký Štvrtok

10,00 €

ZDARMA

3

Malé Leváre, Gajary, Rohožník, Pernek

15,00 €

ZDARMA

4

Jakubov, (Závod a Studienka tel.dohodou)

20,00 €

ZDARMA

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP PRE CATERING, RODINNÉ A FIREMNÉ OBJEDNÁVKY.
* Objednávku na presný čas (obedy, večere, vačšie objednávky), nás kontaktujte 1 - 2 hod. vopred.
Hmotnosť mäsa a surovín je uvedená po tepelnej úprave.

DOMÁCE POLIEVKY
DENNÁ POLIEVKA podľa ponuky dňa
paradajková 12, 15, zeleninová 9,
šampiňónová 1,7, brokolicová 7

VIP POLIEVKY nie k obedovému menu,
podľa ponuky dňa
Medvedia cesnačka v bosniaku 1,7
Mercimek - turecká šošovicová 15

RIZOTO

ŠALÁTY & RAW
3,20 €
(300 ml)

(250 ml)
3,90 €
3,60 €

Ryža s cícerom a špenátom, smotanou,
cesnakom, parmezánom, maslom

ŠPENÁTOVO-KURACIE RIZOTO 1,7
Kuracie mäso 100g, ryža s cícerom a špenátom,
smotanou, cesnakom, parmezánom, maslom

BULGUR RIZOTO 1,7,15
Pšeničný bulgur s restovanou
zeleninou, bylinkami, mozzarellou

CESTOVINY
ETLI MAKARNA mäsové

8,50 €
(300 g)
10,90 €
(400 g)
6,90 €
(300 g)

cuketové mašličky

šunkovo-smotanové rúrky 1,3,7

Pšeničné rúrky so šunkou, hráškom,
smotanou, bazalkou a mozzarellou

10,90 €
(360 g)

listových šalátov, paradajky, olivový olej, dressing 60g

AVOKÁDOVÝ S GRILOVANÝM
KURACÍM MÄSOM 3,8,15

9,90 €
(300 g)

Avokádo, kuracie prsia 100g,
zmes listových šalátov, cherry paradajky, zálievka,
vajíčko, orechy, mandľovo-avokádové pesto, cesnak

FIT KURACÍ 3,7,8,15

8,50 €

Kuracie prsia 100g, cherry paradajky,
(260 g)
zálievka, orechy, hobliny parmezánu, dressing 60g

RAW ČOBAN 15
8,50 €

7,30 €
(350 g)

Pšeničné mašličky s cuketou, bio bazalkové pesto,
cesnak, hoblinky parmezánu

JAMBON MAKARNA

Teľacie mäso- kebap 100g (*150g),
ľadový šalát, rukola, paradajky, uhorka, paprika,
turecký syr, olivy, šalátová zálievka, dressing 60g

9,90 €
(360 g)

7,60 €

Ľadový šalát, rukola, paradajky,
(260 g)
uhorka, paprika, turecký syr, olivy, šalátová zálievka

Pšeničné špagety s domácou paradajkovou
(350 g)
omáčkou s mladým hovädzím mäsom a parmezánom

ZUCCHINI MAKARNA S RUKOLOU 1,3,7

TEĽACÍ 3,6,7,15

HAKAN 7,15

(čas prípravy: 20-25min)

špagety 1,3,7,12,15

Kuracie mäso- kebap 100g (*150g),
ľadový šalát, rukola, paradajky, uhorka, paprika,
turecký syr, olivy, šalátová zálievka, dressing 60g

ŠALÁT S KURACÍMI
7,90 €
NUGETAMI 1,3,7,11,15
(355 g)
Chrumkavé kuracie nugetky ± 145 g, zmes čerstvých

(čas prípravy: 30min)

ŠPENÁTOVÉ KRÉMOVÉ RIZOTO 1,7

KURACÍ 3,6,7,15

RUKOLA 7,15
Rukola, cherry paradajky,
turecký syr, olivy, olivový olej,
šťava z granátového jabĺčka, píniové oriešky

TUNA - TUNIAKOVÝ 1,4,7,11,12,15
6,30 €
(350 g)

4,80 €

Čerstvé a surové - paprika, paradajka,
(250 g)
uhorky, cibuľka, petržlenová vňať, olivový olej, citrón

Šťavnatý tuniak, zmes čerstvých listových
šalátov, paradajky, cibuľa, kukurica, varené vajce,
šalátová zálievka, hrianky

TZATZIKY 7
Strúhané uhorky v cesnakovo- jogurtovom
dressingu , oliva

6,60 €
(260 g)

8,50 €
(350 g)

3,50 €
(150 g)

KVALITNÝ KURACÍ KEBAP
ŽEMĽA
± 130g 1,3,6,7,11

ORIGINAL 15
Kuracie mäso 100g,
zelenina 65g, dressing 50g

DOUBLE 15
Kuracie mäso 150g,
zelenina 65g, dressing 50g

BURGER 15

KVALITNÝ TEĽACÍ KEBAP

PLACKA

ŽEMĽA

± 70g 1,3,6,7

± 130g 1,3,6,7,11

4,00 €
(345 g)

4,30 €
(285 g)

ORIGINAL 15

5,00 €
(395 g)

5,30 €
(335 g)

DOUBLE 15

4,90 €

5,40 €

BURGER 15

Teľacie mäso 100g,
zelenina 65g, dressing 50g
Teľacie mäso 150g,
zelenina 65g, dressing 50g

PLACKA
± 70g 1,3,6,7

4,90 €
(345 g)

5,30 €
(285 g)

5,90 €
(395 g)

6,30 €
(335 g)

5,90 €

6,40 €

Kuracie mäso 100g,
(405 g)
(345 g)
zemiakové hranolky 60g, zelenina 65g, dressing 50g

Teľacie mäso 100g,
(405 g)
(345 g)
zemiakové hranolky 60g, zelenina 65g, dressing 50g

MENU 15

MENU 15

6,10 €

Kuracie mäso 100g,
(495 g)
zemiakové hranolky 150g,
zelenina 65g, dressing 50g, nápoj - plechovka 0,33l

6,40 €
(435 g)

Výhodná ponuka

MIX 15

5,20 €
(345 g)

Kuracie mäso 50g, teľacie mäso 50g, zelenina 65g, dressing 50g

MAXI PLACKA
MAXI DURUM Ø 29cm 1,3,6,7,15
Kuracie mäso 180g, placka ± 90g,
zelenina 130g, dressing 100g

7,10 €

MAXI DURUM Ø 29cm 1,3,6,7,15
Teľacie mäso 180g, placka ± 90g,
zelenina 130g, dressing 100g

MIX DURUM Ø 29cm 1,3,6,7,15

TANIER
Kuracie mäso 150g, zelenina 130g, dressing 60g

2XL KURACÍ 1,3,6,7,15
Kuracie mäso 200g, ryža s cícerom 130g,
zemiakové hranolky 150g, zelenina 130g,
dressing 60g

9,40 €
(670 g)

BASIC TEĽACÍ 1,3,6,7,15
Teľacie mäso 150g, zelenina 130g, dressing 60g

2XL TEĽACÍ 1,3,6,7,15
Teľacie mäso 200g, ryža s cícerom 130g,
zemiakové hranolky 150g, zelenina 130g,
dressing 60g

PÁRTY MISA 1,3,6,7,15

(rodinná misa pre 3-4 osoby)

7,50 €
(± 480 g)

8,50 €
(350 g)

ISKENDER TEĽACÍ 1,3,6,7,11,15

33,90 €
(± 1 775 g)

SPECIAL DIET KILLER – HAMBURGER

Chrumkavé kuracie krídelká 8 ks, kurací a teľací döner kebap
150g, vyprážané kuracie nugety ± 145g, Chrumkavé vyprážané
tenké lístkové cesto Yufka sigara börek 6ks ± 120g, zemiakové
hranolky 150g, krokety 150g, ryža s cícerom 260g, zelenina
390g, dressing 180g

6,90 €
(340 g)
10,40 €
(670 g)

8,50 €
(390 g)

Kuracie mäso 100g, teľacie mäso 100g, zelenina 130g, dressing 60g

Kuracie mäso 150g, jogurt 70g,
chlebík ± 130g, paradajka, petržlenová vňať

8,00 €
(± 480 g)

TANIER
5,90 €
(340 g)

BASIC MIX 1,3,6,7,15

ISKENDER KURACÍ 1,3,6,7,11,15

5,50 €
(285 g)

MAXI PLACKA
7,00 €
(± 480 g)

Kuracie mäso 90g, teľacie mäso 90g, placka ± 90g, zelenina 130g, dressing 100g

BASIC KURACÍ 1,3,6,7,15

7,40 €

Teľacie mäso 100g,
(495 g)
(435 g)
zemiakové hranolky 150g,
zelenina 65g, dressing 50g, nápoj - plechovka 0,33l

Teľacie mäso 150g, jogurt 70g,
chlebík ± 130g, paradajka, petržlenová vňať

domáci hovädzí hamburger 1,3,7,10,11,15

9,50 €
(350 g)

10,90 €
(680 g)

Čerstvé hovädzie mäso+ - 130g, syr Cheddar 20g, žemľa
+ - 130g, omáčka 30g, zelenina 70g, obloha 20g, Crispers zemiaky 150g, vyprážané cibuľové krúžky 30g, 1x60g BBQ dressing,
1x60g jogurtovo-cesnakový turecký dressing
doporučujeme, doplňte si: vajce 0,50 € (± 50 g), encián 1,50 € (80 g)

JEDLÁ Z KURACIEHO MÄSA
KRÍDIELKÁ BASIC marinované

pikantným korením 1,3,7,15

6,90 €

Vyprážané kuracie krídelká ± 230g, zmes listových šalátov, cibuľka, baranie rohy a paradajky 130g, BBQ dressing 60g (420 g)

KURACIE NUGETKY BASIC 1,3,7,15
Kuracie nugetky celosvalové ± 145g, zmes listových šalátov, paradajky, uhorka 130g, dressing 60g

VYPRÁŽANÝ DOMÁCI KURACÍ REZEŇ 1,3,15

6,90 €
(340 g)

Kuracie mäso 150g, zelenina 130g, dressing 60g

KURACÍ STEAK na

prírodno 7,15

Kuracie prsia 150g, kučeravý šalát - kukurica - cherry paradajky - mrkva - uhorka 100g, dressing 60g

GRILL bezlepkové
ADANA ŚIŚ 2x

špíz z hovädzieho mletého korenistého mäsa s chilli

1,9,12,15

špíz z marinovaných kuracích pŕs 1,10,11,15

Kuracie prsia 200g, cherry paradajky a cuketa 120g, placka 70g, ryža s cícerom 130g,
zemiakové hranolky 75g, kučeravý šalát - uhorky - mrkva 40g

KÖFTE BASIC 6x

6,70 €
(310 g)

(čas prípravy: 30 min)

Čerstvé hovädzie mleté mäso 130g, placka 80g, ryža s cícerom 130g,
grilované zemiaky 80g, grilovaná zelenina 100g, petržlenová vňať, citrón

CHERRY CUKETA ŚIŚ 2x

6,60 €
(335 g)

jemné hovädzie fašírky 3,7,15

Čerstvé hovädzie mäso 130g, zmes listových šalátov, paradajky 130g, tzatziky 60g

FALAFEL

11,90 €
(520 g)
12,90 €
(635 g)
8,20 €
(320 g)

VEGGIE
ŽEMĽA

± 130g 1,3,6,7,11

VEGETARIÁNSKY
FALAFEL 1,3,6,7,15

4,20 €
(335 g)

PLACKA

± 70g1,3,6,7

4,50 €
(275 g)

Vyprážané zeleninové medajlónky 3 ks ± 90g,
zelenina 65g, dressing 50g

FALAFEL SALATA 1,3,7,11,15
Vyprážané zeleninové medajlónky 5 ks ± 150g,
zmes čerstvých listových šalátov, paradajky,
kukurica, čierne olivy 130g, šalátová zalievka,
ryža s cícerom 130g, dressing 60g

8,90 €
(470 g)

KABAK 1,3,7
Grilované cuketovo-syrovo-bylinkové
placky s chilli a dressingom 60g

TEPLÝ ŠALÁT
Z GRILOVANEJ ZELENINKY 1,7,15

6,90 €
(± 340 g)
7,20 €
(400 g)

Grilované cuketky, paradajky, cvikla, olivový olej,
cesnak, olivy, turecký syr, hrianky

VYPRÁŽANÁ DOMÁCA
MOZZARELLA S PRÍLOHOU 1,3,7,15

6,90 €
(470 g)

Mozzarella 130g, zemiakové hranolky 150g,
zelenina 130g, dressing 60g

VYPRÁŽANÁ DOMÁCA
MOZZARELLA V ŽEMLI 1,3,6,7,11,15
Mozzarella 130g, žemľa ±130g,
zelenina 65g, dressing 50g

5,20 €
(375 g)

PIZZA
DOMATES (základná) 1,7,12,15
Paradajkový základ,
mozzarella, bazalka, cesnak

MOZZARELLA 1,7,12,15

Ø 32 cm

Ø 50 cm

*smotanový základ podávame k pizzi na vyžiadanie

5,10 €
(400 g)

9,90 €
(700 g)

HAKI DÖNER PIZZA
(teľací kebap) 1,3,7,12,15

7,40 €

14,80 €
(1000 g)

Paradajkový základ, mozzarella,
(500 g)
mini mozzarella, cherry paradajky,
hoblinky parmezánu, bazalka, cesnak

JAMBON (šunka) 1,7,12,15
Paradajkový základ,
mozzarella, šunka, cesnak

JAMBON – MANTAR
(šunka - šampiňóny) 1,7,12,15

6,80 €
(450 g)

13,60 €
(900 g)

7,40 €
(560 g)

14,80 €
(1200 g)

Paradajkový základ, mozzarella, šunka, šampiňóny, cesnak

JAMBON - BABY FRIENDLY
(šunka - kukurica) 1,7,12,15

7,40 €
(510 g)

14,80 €
(1020 g)

Paradajkový základ, mozzarella, šunka, kukurica, cesnak

BÖLGE (šunka - klobása) 1,7,12,15 8,40 €
Paradajkový základ, mozzarella,
(630 g)

16,80 €
(1200 g)

šunka, hovädzia klobása, baranie rohy, kukurica, cesnak

HAWAI (šunka - ananás) 1,7,12,15 7,40 €
Paradajkový základ,
(570 g)

14,80 €
(1140 g)

SARI (šunka - vajíčko) 1,3,7,12,15 8,40 €
Paradajkový základ, mozzarella,
(660 g)

16,80 €
(1320 g)

mozzarella, šunka, ananás

šunka, kukurica, olivy, niva syr, vajce, cesnak

ASPARAGII
(šunka - špargľa) 1,7,12,15

8,40 €
(570 g)

16,80 €
(1140 g)

Paradajkový základ, mozzarella, šunka, špargľa, olivy, cesnak

DÖRT (4 obdobia) 1,4,7,12,15

8,90 €

Paradajkový základ, mozzarella,
(570 g)
šunka, šampiňóny, tuniak, artičoky, cesnak

MEGA – TABASCO
(3 druhy mäsa) 1,7,12,15

10,40 €
(650 g)

17,80 €
(1140 g)
20,80 €
(1300 g)

Paradajkový základ, mozzarella, šunka,
hovädzia saláma, šampiňóny, kukurica,
hovädzia klobása, niva syr, tabasco, cesnak

ISTANBUL 1,7,12,15
(saláma-rukola)

7,90 €
(530 g)

15,80 €
(1060 g)

Paradajkový základ, mozzarella,
hovädzia saláma, čerstvá rukola, cesnak

SALAM (saláma-paprika) 1,7,12,15 7,90 €
Paradajkový základ, mozzarella,
(570 g)
hovädzia saláma, paprika, olivy, cesnak

19,80 €
(1160 g)

8,90 €
(580 g)

17,80 €
(1160 g)

Paradajkový základ, mozzarella,
teľacie mäso - kebap, cibuľa, cesnak

TAVUK DÖNER PIZZA
(kurací kebap) 1,3,7,12,15

Paradajkový základ, mozzarella,
kuracie mäso - kebap, čerstvá rukola, cesnak

TURKISH TABASCO
(EXTRA pikant!!!) 1,7,12,15

7,90 €
(570 g)

15,80 €
(1180 g)

Paradajkový základ, mozzarella, hovädzia klobása, paprika,
tabasco, tur. korenie extra pikant, feferónky, chilli, cesnak

PEYNIR (4 druhy syra) 1,7,12,15

8,40 €

16,80 €
(1000 g)

VEGETARIANA
(zeleninová) 1,7,12,15

8,40 €
(650 g)

16,80 €
(1300 g)

Paradajkový základ, mozzarella,
(500 g)
niva syr, údený syr, turecký syr, cesnak

Paradajkový základ, mozzarella, brokolica,
artičoky, paradajky, kukurica, olivy, špargľa, cesnak

ZUCHINNI (cuketová) 1,7,12

7,40 €

Smotanový základ, mozzarella,
(480 g)
turecký syr, cuketa, pažítka, citrón, cesnak

14,80 €
(900 g)

SPINACCI (špenát - syr) 1,7,12,15 8,40 €
Paradajkový základ, mozzarella,
(530 g)

16,80 €
(1060 g)

RUKOLA (rukola) 1,7,12,15

7,70 €

15,40 €
(980 g)

TON (tuniak) 1,4,7,12,15

8,40 €
(550 g)

16,80 €
(1000 g)

TURUNC (losos) 1,4,7,11,12

10,70 €

21,40 €
(1000 g)

PIZZA STANGL

4 ks

8 ks

niva syr, ochutený špenát, parmezán syr, cesnak
Paradajkový základ, mozzarella,
(490 g)
paradajky, parmezán syr, čerstvá rukola, cesnak
Paradajkový základ, mozzarella,
tuniak, olivy, cibuľa, cesnak

Smotanový základ, kôpor,
(500 g)
mozzarella, plátky údeného lososa,
sézam, čerstvá rukola, cesnak, citrón

Dressing v cene podľa výberu
(cesnakový, americký, tabasco, kečup, tatarská) 7,9,10,12

BASIC STANGL 1,7,12
15,80 €
(1140 g)

9,90 €
(580 g)

Potreté cesnakom

3,90 €
(230 g)

5,90 €
(460 g)

PEYNIR STANGL “TIMI” 1,7,12

5,50 €

7,50 €
(580 g)

Štangle so syrom podľa vášho výberu (290 g)
(parmezán, udený, niva, mozzarella...)
potreté cesnakom

TURECKÉ PIZZOVÉ
ŠPECIALITY

PIZZA PRÍLOHY
Cena je uvedená vždy za 1 druh prílohy.
Prílohy navyše k objednávke pizza
s Ø 32cm účtujeme 1x, s Ø 50 cm 2x, s Ø 66 cm 3x .

ochutnajte výnimočnosťchutí.
PIDE veľké

turecké pizzové lodičky

PIDE MIX KEBAP 1,3,7,12,15
Paradajkový základ, mozzarella,
teľací a kurací kebap, čerstvá rukola, cesnak

PIDE TURKISH 1,7

7,90 €
(450 g)
5,95 €
(370 g)

Teľací mletý mäsový základ

PIDE TURKISH & SARI 1,3,7
Teľací mletý mäsový základ, vajce

PIDE SUČUK 1
Hovädzia klobása, mozzarella syr

PIDE PEYNIR 1,7
Turecký syr, mozzarella syr

PIDE SPINACCI & SYR 1,7
Ochutený špenát, turecký syr,
mozarella syr, cesnak

PIDE MIX - 3 V 1 1,3,7
Teľací mletý mäsový základ, vajce,
hovädzia klobása, mozarella syr, ochutený
špenát, syr, mozarella syr, cesnak

6,15 €
(390 g)

LAHMACUN & KURACÍ KEBAP 1,7,15
Teľací mletý mäsový základ,
kurací kebap 50g, zelenina

LAHMACUN & TEĽACÍ KEBAP 1,7,15
Teľací mletý mäsový základ,
teľací kebap 50g, zelenina

1,80 € (30 g)

Tuniak 4

2,80 € (80 g)

Losos 4

5,50 € (100 g)

Kuracie mäso

2,50 € (50 g)

Kuracie kebap mäso

3,00 € (50 g)
4,00 € (50 g)

6,90 €
(450 g)

Artičoky, špargľa, olivy 12

1,70 € (60 g)

Hovädzia klobása, hovädzia
saláma, šunka 12

1,90 € (60 g)

6,90 €
(450 g)

Syr Niva, mozarella strúhaná,
údený syr, turecký syr 7

2,80 € (100 g)

7,20 €
(450 g)

Parmezán 7, avokádo

2,99 € (60 g)

Encián 7

2,10 € (60 g)

Vajce 3

1,40 € (± 50 g)

8,50 €
(670 g)

PRÍLOHY
Ryža turecká s cícerom 1,7

1,50 €
(130 g)

Domáce zemiakové hranolky,
zemiakové krokety 1,3,7

2,20 €
(150 g)

5,70 €
(350 g)

Batátové hranolky

2,90 € (150 g)

6,50 €
(450 g)

Domáce cibuľové krúžky 1,3

1,60 € (6 ks)

Crispers domáce "V" zemiačiky,

2,50 € (150 g)

Čerstvá dom. tur. žemľa
s čiernym sézamom 1,3,7,11

1,30 €
(± 130 g)

Placka (Tortila) 1,3

1,30 € (± 70 g)

mletým mäsovým základom a špeciálnym tureckým korením
Teľací mletý mäsový základ, zelenina

Rukola

Teľacie kebap mäso

LAHMACUN tenká turecká pizza s kvalitným teľacím
LAHMACUN 1,7,15

Šampiňóny, kukurica, brokolica, 1,20 € (60 g)
špenát, paradajky 15, ananás, cibuľa,
paprika, baranie rohy, feferónky 12

6,90 €
(450 g)

Výhodná ponuka

DRESSING
Horčica 10, tatarská omáčka 7,12,
kečup 9,12,15

1,50 €
(60 g)

Jogurtovo-cesnakový turecký domáci 7,
barbeque domáci 7,9,10

1,90 €
(60 g)

2,50 €
(260 g)

DETSKÉ JEDLÁ
PIZZA SMAJLÍK - BABY FRIENDLY Ø 26 cm 1,7,12,15

5,20 € (220 g)

Paradajkový základ, mozzarella, šunka, kukurica, cesnak

ETLI MINI MAKARNA mäsové

špagety 1,3,7,12,15

6,90 € (175 g)

KURACÍ BABY STEAK kuracie

prsia na bylinkovom masle 7

5,50 € (210 g)

Pšeničné špagety s domácou paradajkovou omáčkou s čerstvým
hovädzím mäsom a parmezánom

Kuracie prsia 80g, kučeravý šalát - kukurica - cherry paradajky - mrkva - uhorka 70g, kečup 60g

KURACIE DOMÁCE STRIPSY 1,3,7

5,50 € (220 g)

Vyprážané kuracie prsia 80g, zemiakové hranolky 100g, uhorka a mrkva 40g

NIEČO SLADKÉ domáce ako od babičky (čas prípravy: 20 min)
CISÁROV TRHANEC trhané

palacinky 1,3,7

6,50 € (380 g)

Posypaný práškovým cukrom, podávaný s ovocním pyré

DEZERTY tradičné turecké
BAKLAVA - PISTÁCIOVÁ 1,3,7,8

1,50 € (1 ks)

Štrúdľové cesto plnené pistáciami, zaliate medovým sirupom

NEALKO NÁPOJE

PIVO

Pepsi Cola rôzne druhy,
Mirinda, 7 UP

1,20 € 1,80 €
(330 ml) (500 ml)

EFES turecké pivo

2,50 € (500 ml)

HEINEKEN 12 %

2,00 € (500 ml)

Lipton Ice Tea rôzne druhy

1,80 € (500 ml)

KRUŠOVICE 12 %

2,00 € (500 ml)

Toma 100% džúsy
- pomaranč, jablko, multi

1,80 € (330 ml)

KELT 10 %

1,80 € (500 ml)

Magnesia - rôzne druhy

1,80 € (500 ml)

ZLATÝ BAŽANT
nealko

1,80 € (500 ml)

Mattoni prírodná minerálna voda
- perlivá, jemne perlivá, neperlivá

1,50 € (500 ml)

ZLATÝ BAŽANT RADLER
nealko - citrón

1,80 € (500 ml)

Mattoni Biele hrozno - perlivá

1,80 € (500 ml)

Mattoni black (čierne plody)

1,80 € (500 ml)

Uluday a iné rôzne druhy
tureckých ovocných nápojov

1,20 € (330 ml)

OTVÁRACIE HODINY MALACKY
Prevádzka:
Pezínská 11/A
901 01 Malacky

platba kartou, gastro poukážky

OBJEDNÁVKY

0911 707 738

Pondelok - Štvrtok
09:00 - 21:00
Piatok
09:00 - 22:00

Sobota
09:00 - 22:00
Nedeľa
09:00 - 21:00

www.hakikebap.sk
www.facebook.com/hakidrivemalacky

Rozvoz začína od 10:00
Denné obedové menu, k hlavným jedlám
polievka dňa a dezert grátis.
* akcie sa nekombinujú

Len prémiové ingrediencie
čerstvé a chutné
raňajky, obedy, večere

Haki garancia 100% kuracie, teľacie mäso,
žiadne umelé prísady, žiadne konzervanty...
viackrát denne pečieme čerstvé žemle,
jedlá varíme len na objednávku,
garantujeme čerstvú a kvalitnú zeleninu.
DODATOČNÉ INFORMÁCIE r

UPOZORNENIE

• hmotnosť mäsa a surovín je uvedená po tepelnej úprave ( ± )
• pokiaľ nie je uvedené inak, prílohy k jedlám účtujeme zvlášť,
podľa vášho výberu.
• dressing si môžete pri objednávke zmeniť, štandartne podávame
cesnakovo-jogurtový dressing
• pravidelne pripravujeme novinky jedál

PRÍTOMNOSŤ ALERGÉNOV V PRODUKTOCH
HAKI RESTAURANT

Upozornenie: Nie sme špecializovaná prevádzka na stravu
celiatikov a alergikov.
• ceny sú uvedené vrátane obalov a 20 % DPH v eurách
• prijímame všetky stravné lístky a gastro karty
• zdarma* = účtujeme polož. jednotku 0,01 €
Cenník je platný od 12/2021
Aktualizácia a novinky 12/2021
Zmena cien vyhradená.

V produktoch Haki Kebap sa môžu a vyskytujú v niektorých
jedlách nasledovné alergénne zložky:

Menu vypracoval Haki team.
Zodpovedný vedúci H. Y.

bezlepkové

Povinnosť označovať prítomnosť alergénov v potravinách vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/
ES, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica 2000/13/ES, pokiaľ ide
o označovanie zložiek prítomných v potravinách a z Výnosu
Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava potravinového kódexu SR, upravujúca označovanie potravín
( v znení neskorších výnosov č. 1761/2005 - 100, č. 3069/2005
- 100, č. 2319/2007 - 100 ). Vyššie citovaný výnos ustanovuje
požiadavky na označovanie potravín uvádzaných v obehu pre
konečného spotrebiteľa.

pikantné!

1/ obilniny
2/ kôrovce
3/ vajcia
4/ ryby
5/ arašídy
6/ sójové zrná
7/ mlieko, laktóza
8/ orechy

9/ zeler
10/ horčica
11/ sézamové semená
12/ oxid síričitý a síričitany
13/ vlčí bôb
14/ mäkýše
15/ paradajka

