
Cena: Alergény:

0,30 l 1,30 € 1,3,7,9

1. 180g/200g 6,30 €  

1/2 ryža, 1/2 zemiakové dukáty,  jogurtový taliansky dressing 7

/ Marináda : slnečnicový olej, cibuľa, údená morská soľ, cesnak, červená paprika, koriander, majorán, petržlen, ligurček, trstinový cukor, karamelový cukrový sirup, korenie/

2. 180g/200g 8,95 € 7

 

3. 180g/200g 8,95 € 1,3,7

7
 

4. 180g/200g 6,95 €  

3Pečené baby zemiaky v šupke,  jemne pikantný francúzsky dressing

 

TÝŽDENNÁ PONUKA

Zemiaková kaša,   uhorkový šalát s cibuľou

19.10.2020 - 25.10.2020

Grilovaná bravčová panenka marinovaná v chimichurri grilovacej marináde

Duo rezance /kuracie prsia, bravčová panenka/  s brusnicami a chorizom s quatro formaggi omáčkou
1/2 ryža,   zemiakové popsy

Vyprážaná kuracia rolka plnená hríbikmi restovanými na mladom póre a údeným oštiepkom

Slepačí vývar 

Grilované kuracie prsia marinované v mediteránskej steakovej marináde

3

5. 180g/200g 9,95 €  

 1,3,7

6. 180g/200g 11,95 €  

3

7. 180g 11,95 € 1,3,7,10,16

3

/hovädzia sviečková z býka(SK), čerstvé šampiňóny, cibuľa, kečup, hrubozrnná francúzska horčica, talianska rastlinná smotana 25%, čerstvý petržlen, vývar, korenie/

8. 150g/200g 7,95 € 1,7

 1,3,7

9. 200g/200g 7,95 €  

  
 

10. 180g/200g 9,95 € 1,3,4,7

 

11. 180g/300g 7,95 € 1,3,7,15

   7

12. 180g/200g 9,95 € 3,6,9,15,16

/kačacie prsia,čínske vaječné rezance, vajce, brokolica, zeleninová zmes indonézia a siam, indické karí, sójová omáčka, pang gang, biele víno, med, 2 far.sézam, vývar /

13. 150g/200g 7,95 € 1,3,7

  

14. 300g 6,95 € 1,3,7
 

15. 100g/300g 6,95 € 1,3,7,9

/kuracie prsia, slovenská ryža, kukurica, cukrový hrášok, baby karotka, cibuľa, cesnak, maslo, petržlenová vňať,korenie, vývar, strúhaný syr gouda /

Zemiaková kaša

Kačacia jemne pikantná pečeň restovaná na slaninke a cibuľke s pošírovanými jablkami

Pečený polený zemiak v šupke,   jemne pikantný francúzsky dressing

Grilované kačacie prsia sous vide s čínskymi rezancami a indonézskou zeleninou /jemne pikantné /

Tekvicový prívarok z maslovej tekvice s perkeltom z bravčovej panenky na maďarský spôsob

Fish and chips ( sviečková z aljašskej tresky ) s domácou tatárskou omáčkou

Ryža

Grilov.kurací steak v kruste z drvených nachos s kokosom, medom a mätovým dressingom

Domáca tatárska omáčka

Listový šalát s reďkovkou, cherry papradajkami, koriandrom a strúhaným írskym cheddarom

Steakové hranolky

Pečené baby zemiaky v šupke,  jemne pikantný francúzsky dressing

Pečené zemiakové šúlance s rest.pórom, sušen.paradajkami a quatro formaggi omáčkou
Grilovaná bravč.panenka sous vide obaľovaná v proscuitto crudo na spôsob chateuabriand

Steak z hovädzej sviečkovej s grilovanou zelenou fazuľkou a melónovou šalotkou

Originál stroganov z hovädzej sviečkovej v zemiakovej placke so strúhaným syrom

Vyprážaný duo syr so šunkou v trojobale s tatárskou omáčkou /írsky cheddar, gouda /

Zemiakové knedle plnené jahodovo-tvarohovou plnkou s topeným maslom a praženou strúhankou

Slovenské kuracie rizoto s cisárskou zeleninou a strúhaným syrom gouda

Zemiakové hranolky 

Zoznam alergénov: 1. Obilniny obsahujúce lepok, 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, 8. 
Orechy avýrobky 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, 13.Vlčí bôb a výrobky z neho, 14.Mäkkýše a výrobky z nich,15.Med a 

výrobky z neho, 16.Huby a výrobky z nich

Váha mäsa je uvádzaná v surovom stave. Doba prípravy jedál je približne 35 minút, v prípade naplnenia reštaurácie aj 50 minút. Zmena jedálneho lístku vyhradená.


