
 

MENU 

 od 11:00 do 20:00 hod.  
 

PREDJEDLO 

100G  A1,3,7   Talianske plato, opečený toast  4,90€ 

(sušená šunka, parmezán, plnené olivy, paprikový ajvar, rukola / polníček...) 

POLIEVKY 

0,25L  A1,3,9   Slepačia polievka s domácimi rezancami, zeleninou a mäsom  1,90€ 

0,25L  A1,7   Paradajkový krém s bazalkovou šľahačkou  2,70€ 

0,25L  A1,3,7,9   Cesnaková polievka so syrom, vaječným žĺtkom a krutónmi   2,20€ 

HLAVNÉ JEDLÁ 

150/200G  A7   Kuracie prsia s vínovo-brusnicovou omáčkou, rozmarínové baby zemiaky   7,90€ 

280G  A1,3,7,9    Gnocchi s kuracím mäsom a cherry rajčinami  7,20€ 

150/200G  A1,3,7,10   Kurací Stroganoff, dusená ryža a zemiakové hranolčeky  7,90€ 

150/200G  A1,3,7   Bravčová panenka v slaninovom plášti, šampiňónové ragú, pučené zemiaky 8,90€ 

100/150G  A1,3,7   Sandwich s kuracím mäsom v medovej marináde,   7,90€ 

BBQ omáčka, zemiakové hranolky 

150/200G  A1,3,4,7   Treska s jemnou kôprovou omáčkou a domácimi kroketami    7,90€ 

150/120G  A1,3,7    Hovädzí hamburger so slaninkou, cheddarom a zeleninou,  9,60€                       

zemiakové hranolčeky 

150/220G  A1,3,7    Šalát s grilovaným kuracím mäsom, bylink. bagetky   8,50€ 

100/220G  A1,3,7,11    Šalát s kúskami vypráž. camembertu, bylink. bagetky   8,90€ 

DEZERTY 

120G/20G   A7   Horúce maliny s van. zmrzlinou a šľahačkou  2,90€ 

100G/40G   A1,3,7   Lávový koláčik s vanilkovou zmrzlinou a malinovým coulis  3,90€ 

Dezert podľa dennej ponuky – info u obsluhy 

 

 Hmotnosť jedál je uvedená v surovom stave, 

 Prevádzkovateľ je platcom DPH – ceny sú uvedené s DPH v sadzbe 20%, 

 Kvalitná príprava Vášho jedla si vyžaduje svoj čas, preto Vás žiadame o trpezlivosť a porozumenie, ďakujeme. 

 Ceny kalkuloval: Mgr. Pavel Nikov, Bc. Slavomír Šuster  

 Platnosť jedálneho lístka od 18.3.2022 
 

Upozornenie pre alergikov: 
 
Podľa Potravinového kódexu sú jednotlivé jedlá označené číslicami, ktoré obsahujú nasledovné zložky: 
                                       
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 9. Zeler a výrobky z neho 10. Horčica a výrobky z nej 11. Sezamové semená a výrobky z nich 12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 
10mg/kg alebo 10mg/l vyjadreného ako So2 13. Vlčí bôb a výrobky z neho 14. Mäkkýše a výrobky z nich. 


