
PEPE 

PIZZA & RESTAURANT 
Objednávky volať na číslo: 0917 716 258 do 10:00 hod. 

Denné  menu A.,B.,C. 5,30 € 
Denné  menu stála ponuka 1., 2. 5,80 € 

              Možnosť XXL porcie z každého jedla A., B., C. 7,40 € 
            Možnosť XXL porcie z každého jedla stála ponuka 1., 2. 8,10 € 

 
Sledovať naše jedálne lístky môže aj na   

   PEPE pizza & restaurant 
 

  Denné menu od 03.10.2022 – do 07.10.2022  
Pondelok:   

  0,4l  Hráškový krém so slaninou         A:1,3  
    
A:  150g  Bravčové gazdovské medailónky / klobása, cibuľa / s ryžou     A:1 
B:  150g     Hydinové stroganov s kyslou uhorkou, ryža a hranolky       A:1,7,10 
C:  400g Špagety PRIMAVERA / smotana, trio paprika, mrkva, brokolica / s údeným syrom  A:1,3,7 
1/ 150g Vyprážaná kuracia kapsa (šunka, vajíčko, kapia ) s tlačenými zemiakmi 

 s pažítkou a zeleninovou oblohou         A:1,3,7  
2/ 120g Grilovaný ENCIAN so slaninovými chipsami a restovanou cibuľou, varené zemiaky   A:7 
3/ 200g Filet z lososa na špenátových listoch so zeleninovými hranolkami   - 8,50 €   A:7,9 
 
Utorok:        

  0,4l  Vývar z diviny so zeleninou a rezancami        A:1,3,9 
 

A:  150g Pečené morčacie prsia na červenej kapuste so zemiakovými lokšami      A:1,7 
B:  150g    Kuracie prsia plnené enciánom a slaninou na restovanom póre na smotane, zemiaková kaša A:1,7 
C:  300g Fazuľový prívarok s pečenou klobásou alebo grilovaným polooštiepkom, chlieb   A:1,3,7  
1/ 150g Vyprážaná kuracia kapsa (šunka, vajíčko, kapia ) s tlačenými zemiakmi 

 s pažítkou a zeleninovou oblohou         A:1,3,7  
2/ 120g Grilovaný ENCIAN so slaninovými chipsami a restovanou cibuľou, varené zemiaky   A:7 
3/ 200g Filet z lososa na špenátových listoch so zeleninovými hranolkami   - 8,50 €   A:7,9 
 
Streda :  

0,4l  Špenátová polievka s vajíčkom          A:1,3,7 
  
A: 150g Kuracie prsia zapekané s broskyňou, ryža a opekané zemiaky      A:7  
B: 350g Sedliacka omeleta  / cuketa, cibuľa, šampiňóny / s ½ varenými zemiakmi a zeleninovým šalátom A:1,7 
C: 150g Bravčové ragú s hlivami a zeleninovou tarhoňou       A:1,7,9 
1/ 150g Vyprážaná kuracia kapsa (šunka, vajíčko, kapia ) s tlačenými zemiakmi 

 s pažítkou a zeleninovou oblohou         A:1,3,7  
2/ 120g Grilovaný ENCIAN so slaninovými chipsami a restovanou cibuľou, varené zemiaky   A:7 
3/ 200g Filet z lososa na špenátových listoch so zeleninovými hranolkami   - 8,50 €   A:7,9 

 

  Doma variť nemusíte!  
Ponúkame Vám obed pre celú rodinu. 

Prijímame objednávky na: 
- pečené kačky 
- pečené celé kurčatá  
- bravčové pečené kolená   



 

Denné menu od 03.10.2022 – do 07.10.2022  
 
Štvrtok:    

0,4l      Cesnaková číra polievka so zemiakmi a syrom       A:1,7 
   
A:  260g Pečené kuracie stehno plnené s rožkovou plnou a restovanou kuracou pečeňou  

na cibuľke, ryža a ovocný kompót         A:1,3,7 
B: 150g Živánska pochúťka na plechu ( br .mäso, čerstvá paprika, slanina, klobása, horčica ), 
  tlačené zemiaky, kyslá uhorka         A:10  
C: 400g   Zemiaková haruľa s kyslou kapustou a slaninou       A:1,3 
1/ 150g Vyprážaná kuracia kapsa (šunka, vajíčko, kapia ) s tlačenými zemiakmi 

 s pažítkou a zeleninovou oblohou         A:1,3,7  
2/ 120g Grilovaný ENCIAN so slaninovými chipsami a restovanou cibuľou, varené zemiaky   A:7 
3/ 200g Filet z lososa na špenátových listoch so zeleninovými hranolkami   - 8,50 €   A:7,9 
  
Piatok:  

0,4l Fazuľová polievka s cestovinou         A:1,9 
     
A: 150g Pečená bravčová krkovička na demi glace omáčke s tlačenými zemiakmi a zeleninovou oblohou  A:1  
B: 300g Domáca maková štrúdľa s višňami a vanilkovým krémom     A:1,3,7 
C: 150g Hovädzie rezančeky s horčicovou omáčkou a domácou parenou knedľou   A:1,3,4,7 
 1/ 150g Vyprážaná kuracia kapsa (šunka, vajíčko, kapia ) s tlačenými zemiakmi 

 s pažítkou a zeleninovou oblohou         A:1,3,7  
2/ 120g Grilovaný ENCIAN so slaninovými chipsami a restovanou cibuľou, varené zemiaky   A:7 
3/ 200g Filet z lososa na špenátových listoch so zeleninovými hranolkami   - 8,50 €   A:7,9 
 

                              
    

           !!!V reštaurácii k MENU nápoj GRÁTIS!!! 
 

 
Pripravíme Vám aj Menu bezlepkové celiatické pri nahlásení deň vopred 

 
  Sledovať naše jedálne lístky môžete aj na 

  PEPE pizza & restaurant 

 
 

Denné  menu A.,B.,C. 5,30 € 
Denné  menu stála ponuka 1., 2. 5,80 € 

              Možnosť XXL porcie z každého jedla A., B., C. 7,40 € 
            Možnosť XXL porcie z každého jedla stála ponuka 1., 2. 8,10 € 

Objednávky volať na číslo: 0917 716 258 do 10:00 hod. 
 

 Informácie o  stravovacích lístkoch, AKCIÁCH  a prípadné REKLAMÁCIE na tel. čísle:  0904 879 314 

 
e-mail:   pepe@peperestaurant.sk    

                                               web:    www.peperestaurant.sk 

 

 

Zmena jedálneho lístka vyhradená. 

 Alergény:1.obilniny, 2.kôrovce, 3.vajcia, 4. ryby, 5.arašidy, 6.sója, 7 mlieko, 8.orechy, 9.zeler, 10.horčica, 11.sezam, 12.siričitany,  

                  13.vlčí bôb, 14.mäkkýše    

 

Hmotnosť mäsa je uvádzaná v surovom stave / pred tepelnou úpravou/. 


