PREDJEDLÁ
Brusketa s červenou karamelizovanou cibuľkou zapečená so syrom brie
4€

POLIEVKY
(0,33l)

Tradičná slepačia s mäsom, julienne zeleninou a domácimi rezancami
3€

TRADIČNÉ ŠPECIALITY REŠTAURÁCIE
(150g/150g/70g)

Viedenský teľací rezeň vyprážaný na prepustenom masle, podávaný s varenými zemiakmi
s petržlenovou vňaťou a šalátom z čerstvého poľníčka
13€
Grilovaný filet z čerstvého lososa podávaný na špenátovom hniezde s varenými zemiakmi
12€
Vyprážané syrové trio (encián, oštiepok, gouda) s hranolkami a domácou tatárskou omáčkou
8€
Caesar šalát s parmezánom, grilovanými kuracími prsiami a domácim dresingom
8€
Grilovaný encián s hruškou a brusnicami, podávaný s varenými zemiakmi
6€
Dubákové risotto s parmezánom a hľuzovkovým olejom
8€

DEZERT:
Čokoládový fudge cake s malinovým prelivom
3€

IX. MARATÓNSKE HALALI
jesenné hody
PREDJEDLÁ
(70g)
Rilettes z konfitovaého kačacieho stehna na redukcii z portského vína
5€
Husacia paštéta na višňovej redukcii
3€

POLIEVKY
(0,25l)
Vývar z bažanta s domácou mrvenicou a julienne zeleninou
Hokaidó krém s kokosovým mliekom a čili
Jesenný hubový krém s parmezánom
3€

HLAVNÉ JEDLÁ
Kačacie prsia (240g) s dusenou červenou kapustou a domácimi lokšami
12€
Husacie stehno (400g) na cibuľovom džeme s domácou lokšou a karlovarským knedlíkom
13€
Jelení guláš s brusnicami a karlovarským knedlíkom
10€
Kotleta z muflóna (150g) na dubákovom risotte s parmezánom a kvapkou hľuzovkového oleja
12 €
Sous vide chrbát diviaka na redukcii z červeného vína s borievkami s pučenými zemiakmi
9€
Steak z jeleňa (200g) na šípkovej omáčke s tirolským knedlíkom
14€

DEZERTY
Domáca jablková štrúdľa
Domáca lokša so slivkovým lekvárom posypaná mletým makom a preliata maslom
Sous vide hruška s domácim karamelom
3€
Hmotnosti:
Predjedlá 100g (pokiaľ nie je uvedené inak)
Mäso 200 g (pokiaľ nie je uvedené inak)
Cestoviny, múčne jedlá, šaláty: 250 g
Dezerty 100 g
Pochúťky 50 g
Polievky 0,33 l
Prílohy 200 g
Prílohy k jedlám je možné ľubovoľne meniť. DPH k jedlám je 20%. Doba prípravy jedál trvá v závislosti od náročnosti ich prípravy
v rozmedzí 30 – 45 minút. Pri objednávaní polovičnej dávky porcie si účtujeme 80%
z ceny vybraného jedla. Prítomnosť alergénov v jedlách na požiadanie

