
JEDLÁ       NÁPOJE        ŠPECIALITY



Tekvicová polievka so zázvorom  4,90 € · 0,25l / alergény: 

Polievky

Kačací rillettes s hriankou a nakladanou cibuľkou 4,90 € · 50g + 50g / alergény: 1

Kulajda s hubami a strateným vajíčkom  4,90 € ·  0,25l / alergény: 1, 3, 7, 9

Studené predjedlá

Slepačí vývar s mäsom a rezancami  3,50 € · 0,25l / alergény: 1, 3, 7



Tekvicové rizoto so šalviou s praženými semiačkami, gorgonzolou a rukolou 8,90 € 

∙ 350g / alergény:  3, 7, 12

∙ 250g / alergény:  7

Grilovaný losos s wasabi zemiakmi, zázvorovo-medová omáčka, hobliny zeleru 18,90 €
∙ 220g+200g  / alergény:  9

Steak z karfiolu, vajíčková pena s kari, topinaburové pyré, marinované hrozienka, ligurček 7,90 €

Jelenie stehno pomaly pečené, omáčka z koreňovej zeleniny, žemľový knedlík  18,50 € 

Kačacie konfitované stehno, pečená červená kapusta, lokša s pečienkou  18,90 € 
∙ 200g +180g / alergény:   1, 7, 12

∙ 170g +180g / alergény:  1, 3, 7, 10

Kuracie supreme s topinaburovým pyré, beluga šošovica s koreňovou zeleninou, hubový demi-glace  14,90 € 
∙  150g+180g / alergény:  1, 3, 7

∙  180g +200g / alergény:  7

Grilovaná panenka, pečené bataty, pražený kel, gorgonzolová omáčka, slaninový chips 14,90 € 

Hlavné jedlá 



Kurací rezník, zemiaková kaša 5,90€ · 100g+100g / alergény: 1, 3, 7

Medový plát, mliečny krém, orechy, ovocie  4,90 €

Dezert 

Detské menu

DEZERT

Palacinka s ovocím, nutellou, domáca šlahačka 4,90 € · 130g / alergény 1, 3, 7, 8

Cestoviny s paradajkovou omáčkou, syr 5,80 € · 150g / alergény: 1, 7

Vyprážaný syr s hranolkami 6,50 € · 110g+100g / alergény 1, 3, 7

· 100g / alergény: 1,3, 7 

HLAVNÝ JEDLÁ



*Alergény:

Zodpovedný vedúci: Veronika Harmanová. Šéfkuchár: Pavol Búci. Ceny kalkuloval: Pavol Búci.

okrem: A, glukózových sirupov na báze pšenice vrátane dextrózy (1); B, maltodextrínov na báze pšenice (1); C, glukózových sirupov na báze raže;
D, obilnín použitých pri výrobe alkoholických destilátov vrátane etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu.

2. Kôrovce a výrobky z kôrovcov.

Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave + príloha. Jedlá môžu obsahovať alergény*. Ceny zahŕňajú DPH a sú platné od 13.9.2022.

1. Obilniny obsahujúce glutén (lepok), konkrétne pšenica obyčajná, raž, jačmeň, ovos, pšenica špalda, cirok alebo ich hybridné odrody, a výrobky z nich

B, rybacej želatíny alebo rybacieho gleja používaných ako prostriedky na čírenie piva a vína.

3. Vajcia a výrobky z vajec.

4. Ryby a výrobky z rýb okrem: A, rybacej želatíny používanej ako nosič vitamínov alebo karoténových prípravkov;

5. Arašidy a výrobky z arašidov.

B, zmesí prírodných tokoferolov (E 306), prírodného D-alfa tokoferolu, prírodného D- alfa-tokoferolacetátu, prírodného D-alfa-tokoferolsukcinátu
6. Sójové bôby a výrobky zo sójových bôbov okrem: A, úplne rafinovaného sójového oleja a tuku (1);

sójového pôvodu; C, rastlinných olejov vyrobených z fytosterolov a esterov fytosterolov zo sójových bôbov; D, rastlinného stanolesteru vyrobeného z
rastlinných olejových sterolov zo sójových bôbov.

7. Mlieko a mliečne výrobky (vrátane laktózy) okrem: A. srvátky použitej na výrobu alkoholických destilátov vrátane etylalkoholu polnohospodárskeho
pôvodu; B. laktitolu.

8. Orechy, konkrétne mandle (Amygdalus communis L.), lieskové oriešky (Corylus avellana), vlašské orechy (Juglans regia), kešu oriešky (Anacardium

10. Horčica a výrobky z horčice.

11. Sezamové semeno a výrobky zo sezamových semien.

9. Zeler a výrobky zo zeleru.

occidentale), pekanové orechy [Carya illinoinensis (Wangenh.) Koch], brazílske orechy (Bertholletia excelsa), pistáciové oriešky (Pistacia vera), 
makadamové

orechy a queenslandské orechy (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich okrem orechov používaných na výrobu alkoholických destilátov vrátane
etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu.

12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l z hľadiska celkového obsahu SO2, ktoré sa majú počítať pri výrobkoch
určených na priamu konzumáciu alebo po obnovení podla pokynov výrobcov.

13. Vlčí bôb a výrobky z vlčieho bôbu.

14. Mäkkýše a výrobky z mäkkýšov.
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