Jedálny a nápojový lístok
Pri objednávke nad 15€, Vám radi prinesieme jedlo a nápoje domov

Denné menu (vrátane obalu)
Polievky

5€

kurací vývar, zelenina, cestovina (1,3,9)
držková (1)

1,80€
3,50€

Hotové jedlá

Maďarský guláš, žemľové knedle (1,3,7)
Mexický guláš s hráškom, ryža, strúhaný syr(1,3,7)
Iné podľa ponuky

6,90€
6,90€

Miešaná ponuka

Važecká pochúťka v zemiakovej placke (1,3,7)
Černohorský /bravčový, kurací/ rezeň, v zemiakovom cestíčku,
strúhaný syr, príloha (1,3,7)
Plnená vyprážaná kuracia kapsa /šunka,syr/, príloha (1,3,7)
Zapekané kuracie prsia s broskyňou a mozzarellou, príloha(1,3,7)
Domáce bryndzové pirohy so slaninkou, kyslá smotana (1,3,7)
Domáce bryndzové halušky so slaninkou (1,3,7)

7,80€

Burger menu

Cestoviny

8,50€
8,50€
7,50€
5,90€
5,90€

1- Arizona , zemiakové lyžičky, dressing (1,3,7)
7€
Domáci hovädzí hamburger, šalátové listy, majonéza, paradajka, kyslá
uhorka, cheddar syr, cibuľka, kečup
2- Texas, zemiakové lyžičky , dressing (1,3,7)
7,40€
Domáci hovädzí hamburger, šalátové listy, hamburgerová majonéza,
grilovaný encián, paradajka , cibuľka, kečup
3- Nevada, zemiakové lyžičky , dressing(1,3,7)
7,40€
Domáci hovädzí hamburger,cheddar syr, majonéza, šalátové listy, vaječná
omeleta, opečená pancetta, viedenská cibuľka, kyslá uhorka, kečup
4- s trhaným domácim mäskom, batatové hranolky, dressing (1,3,7)
Domáce trhané hovädzie mäsko ,cheddar syr, majonéza,
šalátové listy, kyslá uhorka, kečup
7,40€
5- kurací burger, hranolky, dressing (1,3,7)
6,90€
Domáci kurací burger miešaný s pancettou, šalátové listy, hamb.omáčka,
cheddar syr,cibuľka , paradajka, uhorka, kečup
Doblok dvojité burger mäsko mäsko
2,60€

1- s kuracím mäsom a syrom niva (1,3,7)
7,80€
Cestoviny penne , kuracie mäso, šampiňóny, smotana, syr niva , strúhaný syr
2- zeleninové s kuracím mäsom (1,3,7)
7,80€
Cestoviny penne, paradajka, šampiňóny, brokolica, syr niva, kuracie mäso, smotana, kukurica, syr

Šaláty

1- s kúskami sviečkovice (7)
7,90€
Mix šalátov, paradajka, uhorka, kúsky sviečkovice, medový dip, rezance parmezánu, banketka
2- s grilovaným enciánom (7)
6,90€
Mix šalátov, paradajka, uhorka, grilovaný encián, medový dip, brusnice, banketka

Domáce
Vyprážaný XXL kurací rezeň, zemiaky, alebo hranolky (1,3,7)
Vyprážaný bravčový XXL rezeň, zemiaky, alebo hranolky (1,3,7)
Vyprážaný syr so šunkou/bez šunky/ zemiaky, alebo hranolky(1,3,7)
Trhané hovädzie mäsko na batatových hranolčekoch, syr cheddar(7)

7,20€
7,20€
7,20€
7,90€

Dezerty
Maxi palacinka plnená nutelou, šľahačka, ovocie, orechová posýpka (1,3,7)
Maxi palacinka plnená džemom, šľahačka, ovocie, orechová posýpka (1,3,7)
Torty a zákusky podľa ponuky

4,00€
4,00€

PIZZA po 15.00 podľa aktuálnej ponuky
Ceny sú vrátane obalov
alergény:1.obilniny obsahujúc lepok, 2.kôrovce, 3.vajcia, 4.ryby, 5.arašidy, 6.sójové zrná, 7.mlieko, 8.orechy, 9.zeler, 10.horčica,
11.sézamové semená, 12.oxid siričitý a siričitany, 13.vlčí bôb, 14.mäkkýše.Pôvod mäsa: kuracie prsia,krídelká SVK,bravčová panenka HU,bravčové

Nápojový lístok
Káva
Expresso, mlieko
Káva Latte

Nealko nápoje
0,5l coca cola
0,5l minerálna voda
0,5l ľadový čaj
0,33l fľaše cola, fanta, tonic, sprite,
0,25l Cappy džús podľa ponuky
Podľa ponuky

1,80€
1,80€

Mini fľaše alkoholické
0,04 ml gin beafeeter
0,04 ml vodka absolut
0,04 ml goral hruška
0,04 ml vodka nikolaus
0,04 ml moravská hruška
Iné podľa ponuky

3,00€
3,00€
2,80€
1,60€
3,00€

0,04 ml borovička
0,04 ml rum
0,04 ml tatranský čaj
0,04 ml jameson
0,04 ml moravská slivka

Otvorené denne od 10.00 do 19.30 hod
Všetko aktuálne na www.cincin.sk, tel.052/7768551

1,60€
1,60€
3,00€
3,00€
3,00€

1,90€
1,50€
1,90€
1,40€
1,40€

