
 

 

 

Pondelok 

Polievka: 0,25l Slepačia polievka s domácimi rezancami a mäsovo-zeleninovou rolkou 1,3,7 

1. 150g Grilované rezančeky z kuracích pŕs, pripravené na Thajsky spôsob, dochutené zmesou korenia, 
podávané s ryžou Basmati premiešanou s restovaným pórom a kukuricou2,6 

2. 300g Tradičná Francúzska opekaná zeleninka Ratatouille, dochutená bylinkami, cesnakom,  korením, 
podávaná s balkánskym syrom, na varených opekaných zemiakov a na smotanovo-šafranovej sauce 7 

3. 300g Mix listových šalátov podávaný s Mozzarelou, cherry rajčinami, Prosciuttom, opečenými 
pečivovými krutónmi, balsamikovo-medovo-citronovým dresingom1,3,7 

Utorok 

Polievka: 0,25l Jemný zemiakový krém na kyslo, s rozšľahaným slepačím vajíčkom a kôprom 3,7 

1. 160g Vyprážaný bravčový rezeň z panenky , podávaný so zemiakovým pyré premiešaným s listovým 
špenátom, restovanou červenou cibuľou, so šalátom s čerstvej zeleniny s mix listovými šalátmi1,3,7, 

2. 300g Cestoviny penne alla Arabiatta ( restovaná slaninka nakrájaná na rezančeky, červená cibuľa, 
pomodoro dochutené bylinkami, chilli, čierne olivy ), podávané s čerstvo nastrúhaným syrom Eidam1,3,7,  

3. 300g Mix listových šalátov podávaný s Mozzarelou, cherry rajčinami, Prosciuttom, opečenými 
pečivovými krutónmi, balsamikovo-medovo-citronovým dresingom1,3,7 

Streda 

Polievka: 0,25l Domáca záhradná zeleninová polievka, podávaná s čerstvo nastrúhaným Parmezánom 7 

1. 150g Perkelt pripravený z kuracích pŕs, cibuľky, smotany, vývaru, mletej Maďarskej červenej papriky, 
dochutený koreninami, bylinkami , zahustený zápražkou, podávaný maslovými haluškami1,3,7, 

2.  300g Zapekané palacinky s čokoládovo orieškovým krémom, tvarohom s mletou škoricou, vanilkovým 
cukrom, citrónovou kôrou, hrozienkami máčanými v rume, strúhaným kokosom, pokryté snehom z bielok 

vyšľahanými nad parou, podávané s omáčkou z bielej čokolády Calebautt a ananásom1,3,7 

3. 300g Mix listových šalátov podávaný s Mozzarelou, cherry rajčinami, Prosciuttom, opečenými 
pečivovými krutónmi, balsamikovo-medovo-citronovým dresingom1,3,7 

Štvrtok 

Polievka: 0,25l Na Indický spôsob pripravená paprikovo-držková polievka s red-kari, pórom, zemiakmi 7 

1. 150g  Netradičná hovädzia sviečková na smotane, s brusnicovým kompótom a kysnutými celérovo-
slaninkovými parenými buchtičkami domácej výroby, dochutené bylinkami z našej záhradky 1,3,7  

2. 300g  Zapekané cestoviny s restovanou zeleninou, bešamelom, syrom, dochutené cesnakom, bylinkami, 
koreninami, podávané zo syrovo-smotanovou omáčkou a malým listovo-zeleninovým šalátikom1,3,7   

3. 300g Mix listových šalátov podávaný s Mozzarelou, cherry rajčinami, Prosciuttom, opečenými 
pečivovými krutónmi, balsamikovo-medovo-citronovým dresingom1,3,7 

Piatok 

Polievka: 0,25l Jemný krém s tunajších zozbieraných hríbikov, podávaný z chlebovými krutónmi7   

1. 150g Živánska pochúťka z grilovaného bravčového karé nakrájaného na rezančeky, cibule, papriky, 
zemiakov, slaniny, klobásky, dochutené bylinkami, koreninami, cesnakom, chilli, demiglace, podávané 

s baraním rohom a feferónkou7 

2. 300g Zemiakové guľky plnené čerstvou marhuľou, tvarohom, obalené v restovanej strúhanke na masle so 
štipkou škorice, podávané na marhuľovom parfait, dozdobené prelivom z čokolády Calebautt1,3,7  

3. 300g Mix listových šalátov podávaný s Mozzarelou, cherry rajčinami, Prosciuttom, opečenými 
pečivovými krutónmi, balsamikovo-medovo-citronovým dresingom1,3,7 

 

 

 

 
Denné menu 1.  5,80€, denné menu 2. 5,80 €, denné menu 3. 5,00 €.  

Váha mäsa je uvedená v surovom stave. 


