RAŇAJKOVÉ MENU
SLANÉ RAŇAJKY
podávané so šalátom s prepeličím vajcom, chrumkavým chlebom /1,3/ a maslom /7/
K menu podávame kávu/čaj a 0,1 l pomarančového freshu.
150 g Pošírované vajcia a lá Benedikt
/1,3,7/
/chrumkavý chlieb s maslom, opečená slanina, pošírované vajce, holandská omáčka/
150 g Opečená šunka / slanina
/3/
/plátky šunky od stehna, alebo slaniny pečenej na panvičke s tromi vajíčkami/
100 g Dve vajcia do skla
/3,7/
/čerstvo sekaná pažítka, bylinková majonéza, domáci chlieb/
150 g Vaječná omeleta
/3,7/
/so syrom a cherry paradajkami / alebo miešané vajíčka z troch vajec/
150 g Anglické raňajky
/3/
/opekané mini párky, biela fazuľa dusená v paradajkách, slanina, 1ks vajce/
75 g Plnený maslový mini croissant /3ks/
/1,3,7/
/mini croissant, šunka od kosti, bylinková majonéza/
100 g Chlieb vo vajíčku FSH
/1,3,7/
/na masle do zlatista pečený chlieb, údený syr, šunka od kosti, fermentované prepeličie vajce/

5,60 €
5,20 €
4,20 €
5,60 €
5,90 €
4,20 €
5,20 €

SLADKÉ RAŇAJKY
K menu podávame kávu/čaj a 0,1 l pomarančového freshu.
120 g Francúzsky toast
/do zlatista na masle pečený sladký chlieb, tvarohový krém s vanilkou, ovocný relish/
120 g Kokosové mrkvové pepitky
/varené v kokosovom mlieku, bobuľové ovocie, cukrové orechy/
100 g Špaldové lupienky
/biely jogurt, bazalka, bobuľové ovocie/
75 g Maslový mini croissant /3 ks/
/mini croissant, maslo, domáci džem, tvarohový krém s vanilkou/

/1,3,7/

4,90 €

/8/

4,90 €

/7/

4,20 €

/1,3,7/

4,20 €

EXTRA PRÍLOHY
k raňajkovému menu:
2 ks
50 g
60 g
50 g
50 g

domáci chlieb opečený na prepustenom masle
horčica, kečup, maslo
maslový croissant
domáci džem / podľa ponuky /
šunka/slanina, paradajka, vajce

0,90 €
0,70 €
1,00 €
0,80 €
0,70 €

Cenník platný od 12.05.2021. Všetky ceny sú uvedené v € vrátane 20% DPH.
Gramáž jedál je uvedená v surovom stave.
Zoznam alergénnych zložiek:
1. Obilniny obsahujúce lepok / t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody. 2. Kôrovce a výrobky
z nich. 3. Vajcia a výrobky z nich. 4. Ryby a výrobky z nich. 5. Arašidy a výrobky z nich. 6. Sójové zrná a výrobky z nich. 7.
Mlieko a výrobky z neho. 8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy,
pistácie, makadamové orechy a výrobky z nich. 9. Zeler a výrobky z neho. 10. Horčica a výrobky z nej. 11. Sezamové semená
a výrobky z nich. 12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l. 13. Vlčí bôb a výrobky z
neho. 14. Mäkkýše a výrobky z nich.
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NÁPOJOVÝ LÍSTOK
STUDENÉ NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
0,25 l
0,25 l
0,33 l
0,25 l
0,25 l
0,01 l
0,25 l
0,45 l

CAPPY džús
/pomaranč, jablko, multivitamín/
Minerálna voda /sýtená, jemne sýtená/
Coca Cola, Coca Cola light
Tonic Kinley
Vinea biela, Vinea červená
Pomaranč džús 100%
Red Bull /fľaška/
Limonáda /podľa aktuálnej ponuky/

1,90 €
1,90 €
1,90 €
1,90 €
1,90 €
2,10 €
2,50 €
2,50 € / 2,80 €

TEPLÉ NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
8g
8g
8g
16 g
8g
8g
8g
8g
8g
8g
8g
8g
2,5 g

Ristretto
Espresso
Espresso s mliekom
Espresso doppio
Cappuccino
Espresso Macchiato /mlieko 0,1 l, mliečna pena/
Latte Macchiato /mlieko 0,2 l, mliečna pena/
Frappe /káva, trstinový cukor, mlieko, ľad/
Viedenská káva, šľahačka
Zalievaná káva
Affogato /vanilková zmrzlina/
Horúca čokoláda
Všetky druhy kávy Vám pripravíme aj v bezkofeínovej verzii.
Čaj „VINTAGE“ balený 2,5g /podľa výberu/, čaj z čerstvej mäty alebo zázvoru

Cenník platný od 19.07.2021. Všetky ceny sú uvedené v € vrátane 20% DPH.
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1,90 €
1,90 €
2,10 €
2,60 €
2,20 €
1,90 €
2,20 €
2,70 €
2,20 €
1,90 €
2,60 €
2,20 €
1,90 €

Administratívno-technologické centrum Facility System Hub®
Moderná administratívna budova
ponúka k dispozícii celkovo:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

470 m2 nadštandardných kancelárskych priestorov
250 m2 výrobno-skladových priestorov
52 vyhradených parkovacích miest
120 parkovacích miest s voľným státím
125 m2 zasadacích priestorov
zdieľané pracoviská - coworking
cateringové služby z vlastnej reštaurácie

Zasadacie priestory a konferenčná sála na prenájom
Reprezentatívne zasadacie priestory ideálne pre každý typ
obchodného stretnutia s kapacitou od 4 do 120 osôb.
▪ porady
▪ pracovné pohovory
▪ školenia
▪ workshopy
▪ konferencie
Variabilné možnosti sedenia, moderná prezentačná technika, ozvučenie, služby asistentky, parkovanie, cateringové služby a
výborná dostupnosť.

Doplnkové služby
pre právnické osoby i širokú verejnosť:
▪
▪
▪
▪
▪

Facility CoWorking:

tlačové a kopírovacie služby do formátu A3
plotrovanie
laminovanie a viazanie dokumentov
skenovanie dokumentov
krátkodobý i dlhodobý prenájom parkovacích miest

Profesionálne pracovné miesta s výhodami klasickej
kancelárie a zázemím živej podnikateľskej komunity.

Všetky uvedené služby sú dostupné aj na recepcii budovy.

V prípade záujmu o prehliadku priestorov Facility System Hub® neváhajte osloviť náš milý personál.
Alebo si stretnutie dohodnite priamo na telefónnom čísle: 032 / 7 444 999.
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