
JÍDELNÍ LÍSTEK HASH HOUSE 
Pátek 31. 8. 15:00 až sobota 1. 9. 11:00 (závodníci se stravují zdarma, placený doprovod 

na stravenky) 

 

Menu:  

• Vývar s játrovou rýží  

• Nudlová polévka 

• Vepřový guláš, chléb 

• Rizoto (kuřecí maso) 

• Boloňská omáčka s těstovinou (vepřové maso) 

• Těstovinový salát s jogurtem 

• Kynuté knedlíky + jogurt, máslo 

• Corny, lupínky, sladké pečivo 

• Studené mísy, salámové, sýrové 

• Ovoce, rozinky, aj. 

Nápoje:            Čaj, káva, šťáva, iontový nápoj a voda 

 

 

POZÁVODNÍ OBĚD 
Sobota 1. 9. 2012 od 12:00 do 14:00 (závodníci a placený doprovod na stravenky) 

 

Menu:  

• Vývar s játrovou rýží  

• Nudlová polévka 

• Zelňačka 

• Vepřový guláš + pečivo                          

• Masové koule s houbovou smetanovou omáčkou 

• Boloňská omáčka s těstovinami (vepřové maso) 

• Rizoto (kuřecí maso) 

• Kynuté knedlíky + jogurt, máslo 

• Dukátové buchtičky 

• Těstoviny s mákem a máslem 

• Těstovinový salát + jogurt 

• Dezert 

Nápoje:            Čaj, voda se šťávou a voda 



JÍDELNÍ LÍSTEK – PRODEJ ZA HOTOVÉ 
 

SNÍDANĚ 
Pátek 31. 8., sobota 1. 9. a neděle 2. 9. ráno od 8:00 do 10:00 

 

Nabídka:   Párky, salám Turista, kuřecí šunka, paštika, vejce na tvrdo, tavený sýr, sýr 

Eidam, lupínky, corny, džem, med, chléb, rohlíky, sladké pečivo           

Nápoje:  Káva, čaj, mléko, pivo a nealko nápoje  

 

 

 

NONSTOP RESTAURANT WRC 2012 
Od čtvrtka 30. 8. 16:00 do neděle 2. 9. 10:00 

 

Celodenní nabídka (měla by být většinou k dispozici):  

• Kuřecí steak 

• Spišská klobása 

• Houska s kuřecí šunkou 

 

Variabilní nabídka (vždy jen některá z těchto jídel budou k dispozici): 

• Vývar s játrovou rýží  

• Nudlová polévka 

• Zelňačka 

• Vepřový guláš, chléb 

• Rizoto (kuřecí maso) 

• Boloňská omáčka s těstovinou (vepřové maso) 

• Těstovinový salát s jogurtem 

• Kynuté knedlíky + jogurt, máslo 

Nápoje:  Pivo, birell, kofola, voda Rajec, voda Rajec meduňka, káva, čaj, grog a svařené 

víno 

 


