
PEPE 

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

 
 
Denné  menu A.,B.,C. 6,10 € 

Denné  menu stála ponuka 1., 2. 6,50 € 
              Možnosť XXL porcie z každého jedla A., B., C. 8,50 € 
            Možnosť XXL porcie z každého jedla stála ponuka 1., 2. 9,10 € 

 
 

Sledovať naše jedálne lístky môže aj na   

              PEPE pizza & restaurant 
 

Denné menu od 30.01.2023 – do 03.02.2023  
Pondelok:   

0,4l  Brokolicová polievka           A:1,7 
  

A:  150g Kuracie plátky na paradajkovo – bazalkovom ragú s ryžou                  A:1 
B:  150g Bratislavské bravčové pliecko s cestovinou         A:1,3,7,9 
C: 150g Vyprážaná cuketa v syrovom cestíčku s varenými zemiakmi a dressingom    A:1,3,7 
1/ 150g Jelení guláš s brusnicami a červeným vínom, domáca parená knedľa     A:1,3,7  
2/ 150g Grilované Liptov polooštiepky so zeleninovými hranolkami a jemne cesnakovým dressingom  A:7,9 
 
 
Utorok:  

0,4l  Francúzka polievka s mušličkami           A:1,9 
 

A: 350g Mrkvový perkelt podľa A. Mačingovej s vareným vajíčkom 2ks        A:3 
B:  150g   Banícke bravčové rezníky / paprika, šampiňóny, klobása, syr / s tarhoňou     A:1,7              
C: 260g Pečená kuracia štvrť so zeleninovou ryžou a zeleninovým šalátom      A:9  
1/ 150g Jelení guláš s brusnicami a červeným vínom, domáca parená knedľa     A:1,3,7  
2/ 150g Grilované Liptov polooštiepky so zeleninovými hranolkami a jemne cesnakovým dressingom  A:7,9 
 
 
Streda:    

0,4l Zeleninová krémová polievka             A:1,7,9 
  

A: 150g Bravčová kotleta s volským okom a gratinovanými zemiakmi       A:3,7 
B: 400g Špagety BOLOGNESE s parmezánom         A:1,3,7 
C:   400g Špenátové halušky so syrokrémom a slaninou             A:1,3,7 
1/ 150g Jelení guláš s brusnicami a červeným vínom, domáca parená knedľa     A:1,3,7  
2/ 150g Grilované Liptov polooštiepky so zeleninovými hranolkami a jemne cesnakovým dressingom  A:7,9 

 
Ponúkame Vám obed pre celú rodinu. 

Prijímame objednávky na: 
 
- pečené celé kurčatá s chlebom   
- bravčové pečené koleno s kyslou oblohou   

 
 



 
 
Denné menu od 30.01.2023 – do 03.02.2023  

 
 
Štvrtok:   
             0,4l  Fazuľová horniacka polievka          A:1  
 
A: 150g  Šťavnatá krkovička na červenej cibuľke a tatárskej omáčke s ryžou       A:7 
B:  150g Zapekaná Zoborská KUCA – PACA / karfiol, zemiaky a šampiňóny / so zeleninovým šalátom  A:1,3 
C: 150g Morčacia kapsa so syrom a šunkou, zemiaková kaša a cviklový šalát s chrenom    A:7 
1/ 150g Jelení guláš s brusnicami a červeným vínom, domáca parená knedľa     A:1,3,7  
2/ 150g Grilované Liptov polooštiepky so zeleninovými hranolkami a jemne cesnakovým dressingom  A:7,9 
 
 
Piatok:  

0,4l  Kurací vývar s ryžou a hráškom          A: 
 
A: 150g Prírodné DUO rezníky s bryndzou a viedenskou cibuľkou, tlačené zemiaky      A:7 
B:  400g Pečené buchty so slivkovým lekvárom          A:1,3,7 
C: 150g  Zapekané kuracie medailónky so schwarzwaldskou šunkou a syrom , ryža, zeleninová obloha  A:7 
1/ 150g Jelení guláš s brusnicami a červeným vínom, domáca parená knedľa     A:1,3,7  
2/ 150g Grilované Liptov polooštiepky so zeleninovými hranolkami a jemne cesnakovým dressingom  A:7,9 

  

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

Ponúkame Vám obed pre celú rodinu. 
Prijímame objednávky na: 

 
- pečené celé kurčatá s chlebom   
- bravčové pečené koleno s kyslou oblohou   

 
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. 6,10 € 
Denné  menu stála ponuka 1., 2. 6,50 € 

              Možnosť XXL porcie z každého jedla A., B., C. 8,50 € 
            Možnosť XXL porcie z každého jedla stála ponuka 1., 2. 9,10 € 

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/. 


