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Vážené dámy, vážení páni, 

 
pohostenie či občerstvenie tvorí podstatnú časť úspechu 
podujatia. Chcete, aby sa vaša oslava či firemná akcia 
vydarila? Ste na správnom mieste. 
 

Obed tvorí pre mnohých podstatnú časť dňa. Potrebujú 
získať energiu na ďalšie pracovné povinnosti. Je výborné, ak 
tak vedia urobiť s chuťou a v súlade so zdravým životným 
štýlom. 

 

V Aston Canteen pre Vás radi pripravíme výživné obedy, 
rôznorodé chlebíčky a pochutiny, nápadité hlavné jedlá i sýte 
zeleninové šaláty s rozličnými prílohami. Obľubu si získali aj 
špeciály vo forme hamburgra a wrapu. Príďte sa naobedovať 
do klimatizovaných a moderne zariadených priestorov Aston 
Canteen.  

 

Neváhajte nás navštíviť alebo sa s nami skontaktovať priamo 
telefonicky či mailom.  

 
Jolana Felberová 
Manager 
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Coffee break 

astoncanteen.sk 
Facebook Aston Canteen Košice 

 



obložený chlebíček (šunkový, salámový, syrový)  0,95€ 
obložený chlebíček cereálny (šunkový, salámový, syrový)                 1,10€ 
obložená bageta (šunková, salámová, syrová)                                   1,30€ 
obložená bageta cereálna (šunková, salámová, syrová)                1,50€ 
pagáč škvarkový                                                                                          0,60€ 
pagáč zemiakový                                                                                         0,60€ 
kysnuté rožky (makové, orechové, tvarohové)                                     0,85€ 
domáce štrúdle (makové, orechové, jablkové, tvarohové)                 0,95€ 
muffiny – mix (čokoládové, ovocné, špaldové, orechové)                 0,85€ 
káva, čaj – podľa výberu                                                                            1,20€ 
minerálka 0,5l                                                                                              0,99€ 
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Obedové menu 
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OBEDOVÉ  MENU  8,- €  
(polievka + hlavné jedlo s prílohou + dezert) - 1,20€ 

 

Polievka   1,20 € v terinách 

Slepačí vývar s rezancami 
Provensálska zeleninová polievka 
Paradajková polievka s bazalkovými haluškami                               
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami  
Teľací vývar 
Gulášová polievka 
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150g  hlavné jedlo   3,60€  
100g  zeleninové obloženie    1,00€  
 

Gyros z hydinového mäsa, tzatziky omáčka 
Hydinový rezeň s kukuričnými lupinkami 
Kurací steak s pfeffer omáčkou 
Kuracie nugetky s ázijskou zeleninou 
Kuracie rezance na syrovo-brokolicovej omáčke 
Obrátený kurací rezeň 
Hydinová rolka so špenátom a syrom 
Pečené kuracie stehno s plnkou 
Zemiaková kapsa s kuracím/bravčovým soté 
Bravčové medailónky so slaninkou 
Špikovaná bravčová pečienka na hubách 
Hovädzie stehno na burgundský spôsob 
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200g  príloha   1,00€  
Zemiaky s maslom a bylinkami 
Opekané zemiaky 
Dusená ryža 
Grilovaná zelenina 
Pečená koreňová zelenina s bylinkami 
 

Dezerty 
Piškótová roláda s džemom 
Krehký jablkový koláč 
Perník s čokoládou 
Mrkvový koláč s citrónovou polevou 
Ovocie banány, jablká     2,50€ 
Mix ovocia – jahody, hrozno   4,90€ 
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150g  Špeciál    od 4,50€  
Domáci hamburger (hovädzie mäso) 
Wrap (hydinové mäso, dressing) 
Bravčová panenka so zemiakovými dkátmi na slivkovej omáčke 
 
300g  Šalát - mix čerstvej zeleniny  3,05€  
so syrom 
s prosciuttom 
s lososom 
s kuracím mäsom 
fresh 
 
Ak máte požiadavku, ktorú ste v tejto ponuke nenašli, radi pripravíme ponuku 
podľa vašich predstáv.  
Náš profesionálny personál vám zabezpečí donášku stravy priamo do vašej 
firmy (nad 20 jedál). 
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Obchodné a platobné podmienky  
Objednávky 

Vyplnením objednávkového formulára dávate súhlas  s obchodnými podmienkami Aston Canteen.  
Tovar je možné objednať minimálne 48 hodín vopred. Objednávky na víkend je potrebné zrealizovať vo 
štvrtok. Pri objednávke tovaru nad 50 eur sa účtuje záloha vo výške 20 eur, pri objednávke tovaru pod 50 
eur sa účtuje záloha 10 eur.  

 

Storno podmienky pri zrušení objednávky 

3 a viac dní pred dodávkou – bez storno poplatkov 

24 hodín pred dodávkou – storno poplatok vo výške zálohy 

 

Kontaktné údaje a kontaktná osoba 

Jolana Felberová, 0911 704 841, info@astoncanteen.sk   
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