
Hlavné jedlá:

                          

  

Šaláty, omáčky:

Cestoviny:

Polievky:

Extra sendviče:

Extra šaláty:

 

  

  

Predjedlá:

   

Krevetí chvost s curry korením, šalát z rukoly a rajčín 3.490 Ft102

Syr camembert pečený na rošte s orechami, jablkami na 
bielom víne, s višňami a sladkými zemiakmi 

2.590 Ft101

    

Tisovská rybacia polievka z kapra a sumca bez kostí, s rybími 
vnútornosťami 

2.890 Ft103

Slepačia polievka s cestovinou, so zeleninou varenou v polievke, 
so žalúdkom 

1.390 Ft104

Pálivý dolnozemský hovädzí guláš s drobnými petrželovými 
haluškami 

2.190 Ft105

Thaiská zeleninová polievka z kokosového mlieka s curry 
korením, pak choyal, s hubami-hlivy, s pečenou
 jarnou rolkou 

1.490 Ft106

   
Studená ovocná polievka-ovocie podľa sezóny, so šľahačkou, 
vanilkovou zmrzlinou 

1.390 Ft107

Sendvič z kuracích pŕs (hlávkový šalát, pečená bacon-slanina, 
cisár-dressing, sušené rajčiny, ciabatta) 

2.290 Ft108

Umelecký cheeseburger, hovädzie mäso-Black Angus (18dkg),
 hranolky zo sladkých zemiakov, majonéza 

3.190 Ft109

Cisársky šalát, kúsky z kuracích pŕs so sušenými koreninami, 
varené vajce

2.590 Ft110

Vyprážané �le z kapra, majonézová omáčka, pečené sladké 
zemiaky, farebný letný šalát 

3.790 Ft111

Smotanový paprikáš zo sumca, tvarohové �iačky s oškvarkami 4.500 Ft112

Pomaly pečené chrumkavé kačacie stehno, sladké zemiaky, 
slivky s levanduľou na červenom víne 

3.590 Ft113

Supreme z kuracích pŕs pečených na masle s koreninami, 
zemiaky so smotanou a zeleninou, s lesnými hubami 

3.990 Ft114

Teľací viedenský rezeň, hranolky, uhorkový šalát s cesnakom 
a jogurtom

4.490 Ft115

Pečený hrudkový syr s bazalkou, pečená zelenina, bulgur s 
rajčinami a kelom

3.190 Ft116

Retro jedlá:

    

117 Klasická cigánska pečienka (šťavnatá), hrebienok z opečenej 
slaniny, pečené hranolky 

3.590 Ft

118 Bryndzové halušky s domácimi oškvarkami z údenej slaniny 1.690 Ft

119 Tvarohové �iačky s domácimi oškvarkami z údenej slaniny 1.690 Ft

2.290 Ft120 Spagetti, bazalkové rajčinové ragu a strúhaný parmezán 

    

121 Domáce kvasené uhorky (podľa sezóny) 750 Ft

Majonéza 350 Ft126

Kôprovo-jogurtová omáčka 350 Ft127

Dezerty:
    128 Tvarohový, oriečkový dezert ” Túró rudi”, s višňami 1.390 Ft

Náš domáci jablkový koláč s vanilkovou zmrzlinou a 
slaným karamelom

1.390 Ft129

Rajčinový šalát 750 Ft122

Farebný letný šalát 750 Ft123

Uhorkový šalát 750 Ft124

Kečup 350 Ft125
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LEPOK ORECHY

ARAŠIDY SIRIFIT

MLIEKO SEZAM

RAKOVINA ZELER

HORČICA MÄKKÝŠKY

SÓJA KLUB

VAJEC RYBY

Obilniny obsahujúce lepok (tj 
pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, 
kamut alebo hybridné odrody) a 
výrobky z nich.

Arašidy a výrobky z nich.

Mlieko a výrobky z neho.

Kôrovce a výrobky z nich.

Horčica a výrobky z nej.

Sójové bôby a výrobky z nich.

Vajcia a vaječné výrobky.

Orechy, menovite mandle, lieskové 
orechy, vlašské orechy, kešu oriešky, 
pekanové orechy, para orechy, pistácie, 
makadamové orechy, queenslandské 
orechy a výrobky z nich.

Oxid siričitý a síran vyjadrený ako 
SO2 v koncentráciách presahujúci-
ch 10 mg/kg a 10 mg/liter.

Sezamové semená a výrobky z 
nich.

Zeler a výrobky z neho.

Mäkkýše a výrobky z nich.

Vlčí bôb a výrobky z neho.

Ryby a rybie produkty

K predajnej cene jedál účtujeme 10%-ný servisný poplatok!
Ceny sú uvedené vo forintoch a obsahujú daň z pridanej hodnoty.

R Označenie jedál, pripravených zo surovín,  pochádzajúcich z nášho regióna a 
charakteristických pre našu oblasť.


