Polievky
0,33l Vývar z kohúta
Domáci kohútí vývar so zeleninou, mäsom a rezancami
(1,3,7,9)

2,90 €
0,33l Liptovská cesnačka
Cesnaková polievka s kúskami syra a opečenými krutónmi

(1,3,7)

2,90 €
0,33l Liptovská kapustnica
Liptovská kapustnica s domácou klobáskou a domácim
údeným mäsom

3,50 €
0,33l Polievka podľa dennej ponuky

2,90 €

Šaláty
350g Šalát so syrom halloumi a brusnicovou

marmeládou
Listový šalát s grilovaným halloumi syrom (200g) z kravského
a ovčieho mlieka a domácou marmeládou s kúskami brusníc,
opečený toast

(1,3,7)

11,50 €

Rizotá
350g Krémové dubákové rizoto
Krémové dubákové rizoto s parmezánom, zjemnené maslom

(7)

12,00 €
350g Šafranové rizoto s kuriatkami
Krémové šafranové rizoto s restovanými kuriatkami
a hoblinami parmezánu

(7)

12,00 €
400g Krémové špenátové rizoto s grilovaným lososom
Steak z lososa (120g) podávaný na krémovom špenátovom
rizote s hoblinami parmezánu

(4,7)

13,00 €

Bezmäsité jedlá
450g Liptovské bryndzové halušky
Bryndzové halušky s čerstvou liptovskou bryndzou
a opečenou slaninkou, alebo opraženou cibuľkou

(1,3,7)
8,90 €

400g Cestoviny s bazalkovým pestom
a grilovanými cherry paradajkami
Cestoviny s domácim bazalkovým pestom,
drevenými orechmi a grilovanými cherry paradajkami posypané
parmezánom

(1,3,7)
8,90 €

350g Palacinky plnené listovým špenátom
Palacinky plnené listovým špenátom a sušenou paradajkou
so špenátovo-smotanovým prelivom

(1,3,7)
10,50 €

Mäsité jedlá
200g Argentínsky hovädzí steak
Steak z hovädzej sviečkovice servírovaný na
omáčke zo zeleného korenia

(7)
21,00 €

200g Svätojánske bravčové filety na grilovanej zelenine
Bravčová panenka na grilovanej zelenine podávana s
gorgonzolovou omáčkou

(7)
14,90 €

180g Konfitované kačacie prsia na pomarančovej omáčke
Pomaly pečené kačacie prsia podávané s jemnou pomarančovou
omáčkou

(7)

Ako prílohu odporúčame pučené zemiaky a zemiakovú lokšu

16,00 €
200g Jelenia sviečková na brusniciach
Grilovaný steak z jelenieho chrbta na
vínovo-brusnicovej omáčke

19,50 €

Jedla z grilu
Príprava 25 minút

500g Marinované bravčové rebrá
Mäsité bravčové rebierka marinované v chilli - medovej
marináde

12,00 €
1.200g Bavorské pečené koleno
Zadné pečené koleno marinované chilli - medovej marináde

19,00 €
K týmto jedlám z grilu Vám prinesieme aj pochutiny – horčica,
kečup, chren, feferónky, baranie rohy, kyslá uhorka

550g Hovädzí hamburger s hranolkami
Hovädzí burger (150g), cheddar, šalát, kyslá uhorka,
paradajka, cibuľa, dresing, steakové hranolky

(1,3,7,11)

9,90 €
200g Grilované kuracie prsia s grilovaným
ananásom
Grilované kuracie prsia s čerstvým grilovaným ananásom
a prelivom z kokosového mlieka

12,50 €

Ryby
200g Steak z lososa na grile
Steak z grilovaného lososa atlantického servírovaný
na lahodnej limetkovej omáčke

(4,7)

15,00 €
250g Pečený pstruh na bylinkách
Pstruh potretý bylinkovo-cesnakovou zmesou zjemnený
maslom, ozdobený rezom citróna
(4,7)

15,00€
10g Doblok pstruh
0,50 €

Dezerty
160g Grilovaný ananás s likérom Amaretto
Čerstvý grilovaný ananás s karamelizovaným cukrom,
likérom Amaretto a vanilkovou zmrzlinou
(7)

4,90 €
130g Flambované maliny
Flambované maliny s karamelom a vanilkovou zmrzlinou
(7)

4,90 €
130g Palacinka s lesným ovocím a zmrzlinou
Domáca palacinka s horúcim ovocím a zmrzlinou,
dozdobená šľahačkou
(1,3,7)

4,90 €

Prílohy
150g Steakové hranolky
2,50 €
200g Varené baby zemiaky
(7)
2,50 €
200g Pučené zemiaky s maslom
(7)
2,50 €
160g Dusená ryža
2,00 €

200g Šalát z čerstvej zeleniny
2,90 €
300g Grilovaná zelenina s parmezánom
(7)
3,70 €
60g Lokša
(1,3,7)
0,70 €
50g Čerstvý chlieb
(1,3,7)
0,50 €

Alergény
1 obilniny, 2 kôrovce, 3 vajcia, 4 ryby, 5 arašidy, 6 sójové zrná,
7 mlieko,8 orechy, 9 zeler, 10 horčica,11 sezamové semená,
12 kysličník siričitý a siričitany,13 vlčí bôb, 14 mäkkýše
Ceny sú uvedené s 20% DPH.
Možnosť objednať polovičné detské porcie v hodnote
70% z ceny klasickej porcie.
Hmotnosti mäsa sú uvedené v surovom stave.

Šéfkuchár: Tomáš Lupták

Nápojový
lístok

