
* Všetky jedlá sú pripravované z čerstvých surovín bez umelých
dochucovadiel s možnosťou bezlepkovej úpravy.

Alergén Studené predjedlá

*7 100gr Mozzarella s paradajkou, bazalkou    

Polievky
*1,3 0,33l Domáca slepačia
*7,9 0,33l Fazuľová Jókai
*4 0,33l Halászlé    

Teplé predjedlá

*1,3   80gr Konfitovaná husacia pečeň na cibuľke
*7,  120gr  Grilovaná mozzarela obalená v slaninke  ,

Hotové jedlá  pre vás pripravujeme denne  podľa ponuky

Ryby

*1,4,7 200gr Zubáč na grile s bylinkovým maslom , citrón
*4 200gr Losos s anglickou zeleninou, citrón
*4 200gr Pstruh na rošte, citrón
*1,3,4 200gr Vyprážaný kapor

Hydina

*0 200gr Kurací steak, grilovaná zelenina
*1,3,7 200gr Kuracie prsia Gordon blue, vysmážané / na prírodno
*0 200gr Kuracie prsia s medovo pikantnou omáčkou
*1,3 200gr Vyprážaný kurací rezeň, citrón

Bravčové mäso

*7 200gr Medailóniky z panenky na voňavej zelenine
*1,3 200gr Vyprážaný  bravčový rezeň, citrón 
*1,3,7 200gr Černohorský rezeň



Hovädzie mäso

*0 200gr Hovädzí steak 
*7 400gr Chateaubriand steak s restovanou zeleninou na masle 

Detské menu

*0 80gr Prírodné kuracie prsia, ryža, kompót
*1,3 80gr Vyprážané kuracie nugetky, hranolky, kečup
*1,3 150gr Špagety s kečupom

Špeciality

*1,3,7,10 150gr Hovädzí tatársky biftek, hrianka

Neodporúčame, aby tepelné nespracované mäso a vajcia konzumovali deti, tehotné 

a dojčiace ženy a osoby s oslabenou imunitou

*1   200gr Husacia pečeň, konfitovaná na viedenskej cibuľke

*1   250gr Divinový guláš, 
*1,3,7 250gr Čilistovský hnev v zemiakovej placke
*1,3,7 350gr Bryndzové halušky, slaninka

*1,3,7 200gr  Pirohy so slaninkou, smotana 

Bezmäsité jedlá

*1,3,7 300gr Špagety  Aglio Olio 
*1,3,7 250gr Penne al Salmone
*1,3,7 200gr Vyprážaný syr, hranolky, tatárska omáčka

Šaláty

*7 300gr Grécky šalát
*7 200gr Uhorkový
*0 200gr Paradajkový s cibuľkou
*0 100gr Kyslá uhorka
*0 200gr Domáce kyselé     
*0 250gr Miešaný šalát



Bezlepkové jedlá 
*0 0,33l Slepačia polievka  B
*0 200gr Vyprážaný kurací rezeň  B
*0 200gr Vyprážaný bravčový rezeň  B
*0 200gr Vyprážaný syr B
*0 250gr Lievance s džemom  B

Múčniky

*1,3,7, 150gr Palacinky s džemom /nutelou / a so šľahačkou
*1,3,7,8 200gr Somlói halušky
*1,3,7,8 150gr Zmrzlinový pohár 

Prílohy

*7 200gr Hranolky
*0 200gr Varené zemiaky 
*0 200gr Opekané zemiaky 

*0 200gr Ryža 
*3,7 200gr Zemiaková kaša
*0 200gr Anglická zelenina 
*0 200gr Grilovaná zelenina
*0 200gr Zemiakový šalát

Pochutiny k jedlu

*3 50gr Tatárska omáčka
*0 50gr Kečup
*7 50gr Dresing - podľa ponuky

"O úprave jedál na bezlepkovú, bezlaktózovú formu a podobne sa 
prosím, poraďte s personálom. Alergény sú vyznačené číslom."

Prajeme Vám dobrú chuť!                        


