
 

Cena: Alergény:

0,30 l 1,50 € 1,3,7,9

0,40 l Domáca kapustnica s lesným hríbmi, klobásou a údeným,   chlieb (3ks) 4,50 € 7

 1,3,7

1. 180g/200g 6,50 €  

1/2 ryža, 1/2 zemiakové dukáty,  jemne pikantný francúzsky dressing 3

2. 150g/200g 8,95 € 6,9,11,15,16

 3

3. 180g/200g 9,95 € 7

  
 

4. 180g/200g 6,95 €  

3,10

5. 180g/200g 8,95 € 1,3,7

Chlieb ( 3ks )

Jazmínová ryža s kukuricou, vaječným zvitkom a restovaným pórom

H POINT

TÝŽDENNÁ  PONUKA

06.12.2021 - 12.12.2021

Grilovaná bravčová panenka marinovaná v parížskej bylinkovej marináde 

Kuracie rezance Kung Pao na Iron spôsob s dvojfarebným sézamom 

Slepačí vývar 

Grilované kuracie prsia marinované v amazonskej steakovej marináde

Viedenský šniceľ z bravčovej panenky obaľovaný v chrumkavej strúhanke

Pečené baby zemiaky v šupke s rozmarínom a topeným maslom
Gril.kuracia rolka plnená špenátom a suš.paradajkami s omáčkou z pečených paprík

Belgické korenené zemiakové hranolky so šupkou, jemne pikantný francúzsky dressing

5. 180g/200g 8,95 € 1,3,7

3,7

6. 300g/250g 9,50 € 15

1,3,7

7. 180g/200g 7,95 €  

 7
  

8. 220g/200g 8,50 € 1,3,7,10

  

/fašírka v trojobale s domácou tatárskou omáčkou a strúhaným írskym cheddarom, fašírka na spôsob čevapčiči s horčicou a cibuľou /
 

9. 300g/200g 11,95 €  

1,3,7

10. 200g/250g 7,95 € 1,3,4,7

3,7

11. 180g/300g 7,95 € 1,3,7

/kuracie prsia, gazdovská slanina, ľadový šalát, mix listových šalátov, červená cibuľa, cherry paradajky, caesar dressing, kapary, varené vajce, ciabatta /

12. 100g/300g 8,95 € 1,3,7

/kuracie prsia, semolínové špagety agnesi, chorizo, kukuirca, sušené talianske paradajky, baby špenát, smotana 23%, vývar, korenie, strúhaný parmezán /

13. 150g/200g 7,95 € 1,3,7

   

14. 170g 5,95 € 1,3,7,8

15. 100g/300g 9,50 € 4,7

/atlantický losos voľne chovaný, arborio ryža, maslo, biele víno, cesnak, talianske suš.paradajky, petržlenová vňat, korenie, strúhaný parmezán/

Domáca fašírky na Iron spôsob

Mix gyros / kuracie prsia, bravčová panenka / s pečenou cibuľou

Domáce zemiakové halušky s dusenou kyslou kapustou a pečenou slaninkou
Pečené bravčové rebro / mäsové / marinované v medovej marináde                 NOVINKA

Náš zemiakový šalát s lahôdkovou majonézou
Viedenský šniceľ z bravčovej panenky obaľovaný v chrumkavej strúhanke

Vyprážaná duo syr so šunkou v trojobale 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.

Šafránové rizoto s kúskami grilovaného lososa, suš.paradajkami a rezancami z cukety

1/2 ryža, 1/2 zemiakové hranolky,   domáci tzatziky dressing

Zemiakové hranolky 

Palacinka plnená s tvarohom s medom a brusnicami preliate čokoládou a mandľ.lupienk.

Špagety s kuracími rezancami, chorizom, suš.paradajkami a quatro formaggi omáčkou

Zemiaková kaša

Caesar šalát s kuracím steakom sous vide, slaninovým chipsom a vareným vajcom

Vyprážané rybie filé z aljašskej tresky exclusive v zlatej strúhanke

Opečená karlovarská knedľa so slaninkou,  domáca lokša omastená s husacou masťou
Konfitované kačacie stehno s dusenou červenou kapustou so sušenými brusnicami

Náš zemiakový šalát s lahôdkovou majonézou

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.


