Predjedlá
100g Tatársky biftek, hrianky 5ks

10,90

1,3,7

Neodporúča sa, aby tepelne nespracované mäso a vajcia konzumovali deti, tehotné, dojčiace ženy a osoby s oslabenou imunitou.

Polievky
30cl Kohúti vývar s rezancami, mäsom a koreňovou zeleninou,

3,30

1,3,9

30cl Cesnaková číra polievka s vyprážanými syrovými guličkami 1,3,7,9

3,50

Hlavné jedlá
200g Kuracie steak s bylinkovým maslom na hríbovom rizote 7

12,90

200g Bravčová panenka na rozmaríne a hľuzovkovej omáčke so
zemiakovou štrúdľou (sous vide) 1,9,12

14,90

500g Pečené bravčové rebrá s opekanými zemiakmi s rascou a cibuľkou

13,90

200g Pečený pstruh so zemiakom v alobale a kyslou smotanou

10,90

4,7

0,40

doblok na prstuha 10g

260g Konfitované kačacie stehno s červenou kapustou a lokšami/3ks

13,90

1,7,8,12

150g Jelení guláš na poľovnícky spôsob s viedenskou žemľovou knedľou

12,90

1,3,7

300g Domáce zemiakové pirohy plnené kačacím mäsom na červenej
kapuste s cibuľovým senom 1,3,7,12
4200g Pečená hus na červenej kapuste s viedenskou žemľovou knedľou a lokšami 1,3,7,12

11,90
89,00

Porcia pre cca 6 osôb
Len na objednávku, min.24h.

Tradičné Slovenské jedlá vyrobené v našej kuchyni
300g Domáce zemiakové pirohy plnené bryndzou s kyslou smotanou, kôprom a slaninou 1,3,7

8,90

300g Bryndzové halušky so slaninou

7,90

1,3,7

250g Domáce makové šúľance so slivkovým džemom 1,3,7

6,50

250g Domáce šúľance s pečenou strúhankou a jahodovým džemom 1,3,7

6,50
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Dezerty
110g Čokoládové suflé s púdrom z bielej čokolády a višňové ragú

5,50

1.3.7

150g Palacinky s jahodovým džemom, šľahačkou a čokoládovou polevou

1,3,7

4,90

Jedlá pre deti
70g Kuracie nugetky vyprážané, zemiakové hranolky

4,90

1,3,7

70g Kuracie prsia na olivovom oleji, dusená ryža

4,90

150g Detské špagety s kečupom a syrom 1,3,7

4,50

Prílohy
160g Ryža

2,60

200g Zemiakové hranolky

2,60

50g Kečup / Tatárska omáčka

1,20

0,30l Zakysanka 7

2,00
Zodpovedný vedúci: Rastislav Lištiak
Ceny kalkuloval: Peter Iľanovský
Ceny sú v eurách, vrátane DPH.

Jedálny lístok zostavil: Juraj Beňo
Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave.
Jedálny lístok je platný od 20.9.2020

Za polovičnú porciu účtujeme 70% z ceny.
Jedlá, ktoré ste nenašli v našej ponuke, pre Vás radi pripravíme podľa Vášho želania a našich možností.
ALERGÉNY
1obilniny obsahujúce lepok (t. j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody) a výrobky z nich
2kôrovce a výrobky z nich
3vajcia a výrobky z nich
4ryby a výrobky z nich
5arašidy a výrobky z nich
6sójové zrná a výrobky z nich
7mlieko a výrobky z neho, vrátane laktózy
8orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy,
pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich
9zeler a výrobky z neho
10horčica a výrobky z nej
11sezamové semená a výrobky z nich
12oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l
13vlčí bôb a výrobky z neho
14mäkkýše a výrobky z nich
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