
Cena: Alergény:

0,30 l 1,50 € 1,3,7,9

1. 180g/200g 6,50 €  

1/2 ryža, 1/2 zemiakové dukáty,   domáci tzatziky dressing 7

2. 150g/200g 7,95 € 6,9,11,15,16

3

/brokolica, červená paprika, vodné gaštany, lotos indický, kukuričné rezané klásky, špenátové listy, čierne hríby, indické karí, sójová a ústricová omáčka, pang gang, biele víno, sezam/

3. 180g/200g 9,95 €  

1,3,7

/strozapretti surgital, cuketa, baklažán, červená paprika, rukola, mini kukurica, šampiňóny, cibuľa, cesnak, olivový olej, korenie/
 

4. 180g/200g 6,95 €  

 3

5. 180g/200g 9,95 €  

 

TÝŽDENNÁ  PONUKA

Strozapretti surgital s grilovanou sezónnou zeleninou na olivovom oleji

26.07.2021 -01.08.2021

Grilovaná bravčová panenka marinovaná v bylinkovej steakovej marináde

Kung pao z dvoch druhov / kuracie prsia, bravčová panenka/ marinované v sójovo-medovej marináde
Jazmínová ryža s vaječným sekaným zvitkom a pórom

Grilovaný kurací steak sous vide v slaninovom župane

Slepačí vývar 

Grilované kuracie prsia marinované v gyros marináde 

Belgické korenené zemiakové hranolky so šupkou,  jemne pikantný francúzsky dressing

Medailónky z bravčovej panenky v slaninovom župane sous vide na špilke s duo fazuľkou5. 180g/200g 9,95 €  

3

6. 180g/200g 11,95 € 7,16

3

7. 180g/200g 11,95 € 3,7,10

 

/hovädzia sviečková z býka (SK), čerstvé šampiňóny, cibuľa, cesnak, kečup, francúzska hrubozrnná horčica, talianska rastlinná smotana 25%, petržlenová vňať, korenie/
  

8. 180g/200g 8,95 € 1,3,7

 7
 

9. 180g/250g 8,95 €  

1,3,7

10. 180g/200g 11,95 € 4,7

 7

11. 180g/300g 7,95 € 1,3,7

/kuracie prsia, gazdovská slanina, ľadový šalát, mix listových šalátov, červená cibuľa, cherry paradajky, uhorky, caesar dressing, pita chlieb /

12. 100g/300g 7,95 € 1,3,7

/semolínové penne agnesi, kuracie prsia, pražská šunka 92%, brokolica, kukurica, talianska rastlinná smotana 25%, quatro formaggi omáčka, korenie, strúhaný parmezán/

13. 150g/200g 7,95 € 1,3,7

  3

14. 300g 6,95 € 1,3,7

 

15. 180g/300g 8,95 € 7

/kuracie prsia, arborio ryža, maslo, biele víno, špenát pretlak, baby špenát, tekvica,suš.paradajky, cibuľa, cesnak,rastlinná smotana 25%, créme fraiche, strúhaný parmezán /

Penne Brocolli s kuracími rezancami, šunkou a quatro formaggi omáčkou

Čiernohorský syr v zemiakovom cestíčku s domácou tatárskou omáčkou

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.

Špenátové rizoto s maslovou tekvicou, sušenými paradajkami a kuracím steakom sous vide

Zemiakové hranolky

Tvarohovo-zemiakové knedlíčky plnené čučoriedkami s posýpkou a preliate topeným maslom
Posýpka : mak alebo pražená strúhanka / posyp nekombinujeme /

Polený pečený zemiak v šupke,   jemne pikantný jaipur dressing
Medailónky z bravčovej panenky v slaninovom župane sous vide na špilke s duo fazuľkou

Steak z hovädzej sviečkovej  s grilovanými šampiňónmi a pečenou bielou cibuľou

Originál stroganov z hovädzej sviečkovej s domácou tatárskou omáčkou

Pučené paprikované zemiaky s restovanou mladou cibuľkou

Trhané pomaly pečené údené bravčové koleno s fritovanou cibuľou a demi glace omáčkou

Pečené baby zemiaky v šupke,   jemne pikantný dressing

Caesar šalát s kuracími nugetkami v cornflakes strúhanke a slaninovým chipsom

Viedenský šniceľ z bravčovej panenky s uhorkovým šalátom

Ryža

Grilovaný losos s kôprovým prelivom s citrónovou šťavou a dusenou zelenou fazuľkou
Pečené gurmánske zemiaky

Domáce zemiakové halušky s restovaným mladým kelom na slaninke a cibuľke

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.


