Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a opatrenia vlády SR,
krízového štábu, či Úradu verejného zdravotníctva Vám naša reštaurácia ponúka:

VÝDAJ JEDÁL a ROZVOZ JEDÁL
za nasledujúcich podmienok:
Výdaj jedál bude prebiehať z hlavného vchodu reštaurácie SANDORF,
a to v rámci otváracích hodín denne od 11:00 do 20:00 hod.
Rozvoz jedál bude prebiehať od 11:00 do 18:00 hod., pričom rozvoz
budeme zabezpečovať v okruhu Cerová –Buková – Plavecký Mikuláš. Rozvoz
v rámci Prieval je zdarma, cena rozvozu do Plaveckého Petra a do Cerovej je 2,-€,
cena rozvozu do Bukovej a Plaveckého Mikuláša 3,- €. Rozvoz mimo Prieval
vykonávame pri objednávke nad 9,- €. Balné je 0,50,- €. Orientačná čakacia doba
pri rozvoze je 45 minút.
Objednávky pre výdaj i rozvoz je možné realizovať na telefónnom čísle:

034/6599104 klapka 10
Naša aktuálna ponuka:
Denné menu s polievkou

3,90€

Polievky:
0,25 l

Silný slepačí vývar s mäsom a rezancami

0,33 l

Podľa dennej ponuky (Fazuľová,

2,00€

šošovicová, kulajda, kapustnica a pod.)
2,70€

Hlavné jedlá:
150g – 180g
Divinový guláš s karlovarskou knedľou

6,90€

250g – 250g
Sandorf rezeň so slovenským šalátom

8,20€

150g
Klasik burger zo 100% hovädzieho mäsa, s cheddarom,
majonézovým dressingom, paradajkou, kyslou uhorkou,

čerstvým šalátom, pečenou slaninkou a červenou
cibuľou, podávaný s dipovými hranolkami
a cibuľovým krúžkom

6,20€

200g
Domáca jaternica alebo krvavnica
s kyslou oblohou a chlebom

3,50€

150g – 180g – 50ml
Vysmážaný syr s hranolkami
a domácou tatárskou omáčkou

4,50€

300g
Šúľance s maslom a makom alebo orechami

5,50€

300g
Slivkové pirohy s makom a maslom

5,90€

400g
PIZZA Klasik (paradajkový základ, šunka, syr, kukurica)

5,50€

400g
PIZZA sedliacka (paradajkový základ, syr, klobása, slanina,
Cibuľa, baranie rohy)
6,00€

Ponúkame Vám i dovoz fľaškového piva Sandorf:
Fľaša 0,5l:
Svetlá desiatka 10°
Svetlá dvanástka 12°
Polotmavá dvanástka 12°
Summer ale 10°
Pale ale Maxim 12°

1,20€
1,30€
1,30€
1,40€
1,50€

