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     donášková služba -  delivery services

            AKCIE!AKCIE!      AKCIE!

–  hamburger 

– pizza veľkosť klasik č.:  9, 12, 19, 21, 27 

– pizza veľkosť párty  č.:  9, 12, 19, 21, 27

– poukaz v hodnote 20€ v kaviarňach Stella  alebo Walking Poprad

– 30l sud piva s prenosným výčapom

–  víkendový pobyt na chate Stella pre dve osoby

3x pizza klasik - 1,75l nealko grátis (Coca Cola, minerálka)3x pizza klasik - 1,75l nealko grátis (Coca Cola, minerálka)

objednávka nad 25€ - 1,5l piva alebo 1l vína grátisobjednávka nad 25€ - 1,5l piva alebo 1l vína grátis

  

8 pečiatok na zadnej strane pok.bloku = pizza grátis (všetky pizze okrem č.11,17,41,44,50,53,54)

30 pečiatok na zadnej strane pok.bloku = 10 pív grátis v Café Walking, Novomestkého 6, Poprad

50 pečiatok na zadnej strané pok.bloku = trojdňový pobyt chata Stella, Mengusovce

3x pizza klasik - 1,75l nealko grátis (Coca Cola, minerálka)

objednávka nad 25€ - 1,5l piva alebo 1l vína grátis

 

OTVORENÉ:OTVORENÉ:
Nedela - Štvrtok 11:00 - 22:00Nedela - Štvrtok 11:00 - 22:00
Piatok - Sobota   11:00 - 23:00Piatok - Sobota   11:00 - 23:00

Príjem objednávok každý deň od 10:40 do 21:30

piatok a sobota do 22:30

OTVORENÉ:
Nedela - Štvrtok 11:00 - 22:00
Piatok - Sobota   11:00 - 23:00

Príjem objednávok každý deň od 10:40 do 21:30

piatok a sobota do 22:30

Prevádzka sa nachádza oproti základnej škole na ul.Komenského229, Svit

  

- pizze pol / pol robíme len vo veľkosti bigpárty- pizze pol / pol robíme len vo veľkosti bigpárty

- Balenie zdarma  (grátis pizze -  obal 0,50€) - Balenie zdarma  (grátis pizze -  obal 0,50€) 

- pre grátis pizze je nutné mať minimálnu  objednávku podľa miesta donášky- pre grátis pizze je nutné mať minimálnu  objednávku podľa miesta donášky

- akcie nie je možné navzájom kombinovať a neplatia pre obedové menu- akcie nie je možné navzájom kombinovať a neplatia pre obedové menu

- grátis pizze a výber akcie hlásiť pri objednávke, inak nebude akceptovaná - grátis pizze a výber akcie hlásiť pri objednávke, inak nebude akceptovaná 

- Možnosť platby všetkými stravnými lístkami- Možnosť platby všetkými stravnými lístkami

- akceptujeme všetký platobné karty a stravovaciu kartu Calio - akceptujeme všetký platobné karty a stravovaciu kartu Calio 

- hmotnosť surovín je uvedená v surovom stave- hmotnosť surovín je uvedená v surovom stave
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leták je v platnosti od 01.03.2022leták je v platnosti od 01.03.2022

 
leták je v platnosti od 01.03.2022

DONÁŠKADONÁŠKA
Svit, Podskalka, Batizovce Svit, Podskalka, Batizovce 

min.objednávka 4,50€ - zdarmamin.objednávka 4,50€ - zdarma

Poprad, Lučivná, Mengusovce, Štôla, Gerlachov, Spišská TeplicaPoprad, Lučivná, Mengusovce, Štôla, Gerlachov, Spišská Teplica
  min.objednávka 11,80€ - dovoz 2,50€ (nad 17,70€ zdarma)min.objednávka 11,80€ - dovoz 2,50€ (nad 17,70€ zdarma)

Matejovce, Stráže, Vyšné Hágy, Tatranská Polianka, Veľký SlavkovMatejovce, Stráže, Vyšné Hágy, Tatranská Polianka, Veľký Slavkov
 min.objednávka 20€ - dovoz 3,50€ min.objednávka 20€ - dovoz 3,50€

ostatné miesta info pri objednávkeostatné miesta info pri objednávke
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200g/2,00€
200g/2,00€
200g/2,20€
150g/2,00€
150g/2,00€
  50g/0,90€
 50g/0,90€

115. Zemiakové hranolky                                                                         
116. Americké zemiaky                                                                            
117. Zemiakové krokety 
118. Zemiakové placky 3ks    
119. Dusená ryža
120. Tatárska omáčka
121. Kečup
122. Polievka podľa dennej ponuky
124. Zeleninové obloženie
125. Dresing
sweet & chilli, ceasar, risso, cesnak, tzatziki

0,33l/2,00€
     1,50€

feferóny, paradajka, cibuľa, cesnak, baranie rohy, chilli, fazuľa, vajce       
paprika, uhorka, kukurica, ananás, šampiňóny, olivy, kyslá kapusta     

šunka, saláma, klobása, mozarella, feta, slanina, tuniak, brokolica, 
 niva, úd.krkovička, mleté mäso, encián, kapary, 
broskyňa, parmezán, bryndza          

kuracie mäso, plody mora, losos, krevety, prosciutto crudo                                                         

32cm/40cm/50cm
0,80€/1,20€/2,50€

32cm/40cm/50cm
1,00€/1,50€/2,50€

  32cm/40cm/50cm
2,00€/2,50€/3,50€

PIZZA
O B E D O V É   M E N U     O B E D O V É   M E N U     
PON DEL OK - P IATOK o d 1 1 : 00 do 14 : 00PON DEL OK - P IATOK o d 1 1 : 00 do 14 : 00

O B E D O V É   M E N U     
PON DEL OK - P IATOK o d 1 1 : 00 do 14 : 00

  4 ,50€ S POL IEV KOU 4 , 7 0€    4 ,50€ S POL IEV KOU 4 , 7 0€    4 ,50€ S POL IEV KOU 4 , 7 0€  
  

   sl.vývar s rezancami alebo cesnačka so syrom a op.chlebom

1 vyprážaný kurací rezeň / zeleninové obloženie
2 kurací steak  s nivovou  omáčkou
3 kuracie soté s ananásom
4 vyprážané rybie prsty / zeleninové obloženie
5 bryndzové pirohy so slaninkou a kyslou smotanou
6 vyprážaný syr /zeleninové obloženie / tatárska omáčka
7 vyprážaný encián / zeleninové obloženie / tatárska omáčka                                                            
8 encián na grile / zeleninové obloženie / tatárska omáčka
9 penne s kuracím mäsom, kukuricou, brokolicou a syrovou omáčkou
10 vyprážaný karol / zeleninové obloženie / tatárska omáčka
11 pizza Klasicco ( šunka, kukurica, šampińóny, syr )
12 pizza Hawai ( šunka, ananás, syr )
13 pizza Gazdovská ( saláma, klobása, slanina, cibuľa, syr )
14 šalát podľa vlastného výberu z ponuky ( okrem č. 88, 89 )  
príloha na výber: 200g - ryža, zemiakové hranolky, americké zemiaky 

Coca-cola, Fanta, Sprite 1,75l                                                         2,50€
Coca-cola plechovka 0,25l                                                              1,20€
Red Bull 0,2l                                                                                     2,70€
Minerálna voda 1,5l                                                                         1,50€
Džús 1l                                                                                              3,00€
Víno biele, červené 1l                                                                      4,50€   
Pivo plechovka 10% 0,5l                                                                 1,50€
Pilsner Urquell plechovka 0,5l                                                       2,20€
Pivo fľaša 1,5l                                                                                  2,80€
Vodka Nicolaus extra jemná 38% 0,7l                                          10,00€ 

70g/1,00€
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