
•   SEZÓNNE MENU   •     

 • PREDJEDLO
 120 g Kačacia paštéta vo vlašských orechoch, jablkové chutney, pečivo 1, 8 6,50

 • HLAVNÉ JEDLÁ
 250 g Miešaný šalát s červenou repou, kozím syrom 13,90 

a medovým dressingom 7

 300 g Plnené kačacie pirohy s dusenou kapustou 12,90 
a pečenou cibuľou 1, 3, 7

 200 g Grilovaný zubáč s batátovým pyré a restovanou zeleninou 4, 7 15,90

 200 g Kačacie stehno s dusenou kapustou a lokšami 1, 7 12,90

 4200 g Pečená hus na červenej kapuste, lokše, varené zemiaky 1, 7 89,00

 • DEZERT
 140 g Čokoládové brownie s vanilkovou zmrzlinou, šľahačkou a ovocím 1, 3, 7, 8 5,90

 Zodpovedný vedúci: Dávid Lauko Jedálny lístok zostavil: Dávid Lauko 
 Ceny kalkuloval: Dávid Lauko Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave. 
 Ceny sú v eurách, vrátane DPH. Jedálny lístok je platný od 1. 10. 2022

Za polovičnú porciu účtujeme 70 % z ceny.

ALERGÉNY
 1 obilniny obsahujúce lepok (t. j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, 

špalda, kamut alebo ich hybridné odrody) a výrobky z nich
 2 kôrovce a výrobky z nich
 3 vajcia a výrobky z nich
 4 ryby a výrobky z nich
 5 arašidy a výrobky z nich
 6 sójové zrná a výrobky z nich
 7 mlieko a výrobky z neho, vrátane laktózy
 8 orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, 

kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové 
orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich

 9 zeler a výrobky z neho
 10 horčica a výrobky z nej
 11 sezamové semená a výrobky z nich
 12 oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 

mg/kg alebo 10 mg/l
 13 vlčí bôb a výrobky z neho
 14 mäkkýše a výrobky z nich



 
Historické okienko o Chalúpkove a Zemianskej kúrii. 

V roku 2005 sme sa začali pohrávať s myšlienkou vytvoriť pre ľudí rekreačnú zónu v objatí 
liptovských hôr. Už o rok neskôr vyrástla na kraji malebnej obce Liptovská Štiavnica prvá 
drevenica. Ako čas letel, náš rezort sa pomaly rozrastal a dnes je už jeho súčasťou 37 
útulných dreveníc so samostatnými súkromnými pozemkami, parkovacími miestami i 
vonkajším sedením. 

Aký by to však bol rezort bez kvalitnej kuchyne? Preto sme sa v roku 2013 rozhodli pustiť 
do výstavby viacúčelovej Zemianskej kúrie.  V našej reštaurácii si zakladáme na kvalite 
používaných surovín, pričom podporujeme lokálnych dodávateľov.  
V Zemianskej kúrii sme nezabudli ani na najmenších návštevníkov: súčasťou reštaurácie je 
aj detský kútik, ale najmä vonkajšie priestory, kde si môžu prísť na svoje neposední lezúni, 
zvedaví škôlkari alebo šikovní školáci. Deti všetkých vekových kategórií sa môžu vyblázniť 
na ihrisku, ktorého súčasťou je trampolína, preliezačky, zipline, kolotoč a ďalšie atrakcie. 
Veľkým lákadlom počas hlavnej turistickej sezóny býva aj naša mini ZOO. 

Ďakujeme za vašu dôveru a zároveň nás môžete podporiť na facebooku a instagrame.  
 Chalúpkovo Resort & Zemianska Kúria 


