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STALNA PONUDBA VIVO D125 
 

VIVO SOLATA (3,7,8,10)                                                                         10,70€ 

Zelena solata, radič, pečen piščančji file, pečena 

zelenjava, parmezan, drobljeni orehi, cezar preliv  

  

CEZAR SOLATA (1,3,7,10)                                                                         

Zelena solata, radič, pečen piščančji file, kruhovi                                        10,70€ 

krutoni, parmezan, sladko pekoči preliv, cezar preliv   

 

DUNAJSKA SOLATA (1,3,7,10)                                                                         
Zelena solata, radič, ocvrt piščančji dunajček,češnjev paradižnik, cezar preliv, 

parmezan                                                                                                            9,80€ 

 

TUNINA SOLATA (3,4)                                                                         
Zelena solata, radič, tuna, koruza, češnjev paradižnik, kihan jajček, fižol  9,80€ 

 

BELOKRANJSKI BURGER S KROMPIRČKOM (1,3,7,10,11,12) 

Bombetka, pleskavica iz mešanega mletega mesa, jajček na oko, popečene 

bučke, sveži paradižnik, paprika, solata, cheddar sir, omaka                  11,20 € 

 

DUNAJC S POMFRIJEM (1,3,7,10,11,12)                                         9,50€ 

Piščančji zrezek.s pomfri s tatarsko omako   

 

OCVRT SIR Z VEGGIES KROMPIRJEM (1,3,7,10,11,12) 

8,50 € 

FIT KROŽNIK (1,3,7,9) 

Piščančji file na žaru, jajce na oko, popečene bučke in šampinjoni           9,80 € 

 

TORTILJA S PIŠČENCEM IN KROMPIRČKOM(1,3,7,9) 
Mehiška tortilja s popečenim piščančjim mesom, zelenjavo in začimbami s 

cocktail omako                                                                                                8,90 € 

 

ISTRSKI FUŽIJI V SMETANOVI OMAKI S TARTUFATO IN 

TARTUFOVIM OLJE S PARMEZANOM                      12,50€ 
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FILE BRANCINA/ LOSOS, KROMPIRČEK IZ PEČICE Z 

ROŽMARINOM IN ZELENJAVA PO  

MEDITERANSKO                                                        14,80€ 

 

POMFRI MALI/VELIKI                                         2,90€ / 3,80€ 

 

KRUH IZ PEČI(1,3,9)  
Toplo pripravljen kruh iz Vivo peči   

 0,50 € 

PALAČINKE  2 KOM(1,3,7,9)  
Palačinke z nutello ali marmelado s posipom sladkorja  

6,90 € 

 

 

 

 

 

Vse jedi, ki vsebujejo alergene, so označene skladno z Uredbo EU 

št.1169/2011 
1 vsebuje žita, ki vsebujejo gluten 
2 vsebuje rake in proizvode iz njih 
3 vsebuje jajca in proizvode iz njih 
4 vsebuje ribe in proizvode iz njih 
5 vsebuje arašide in proizvode iz njih 
6 vsebuje zrnje soje in proizvode iz njega 
7 vsebuje mleko in mlečne proizvode, ki vsebujejo laktozo 
8 vsebuje oreške 
9 vsebuje listno zeleno in proizvode iz nje 
10 vsebuje gorčično seme in proizvode iz njega 

11 vsebuje žveplov dioksid in sulfite v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 

mg/l 
12 vsebuje sezamovo seme in proizvode iz njega 
13 vsebuje volčji bob in proizvode iz njega 
14 vsebuje mehkužce in proizvode iz njih 
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