
 
             

SEZÓNNA PONUKA 
 

Blanšírovaná špargľa s hoblinami parmezánu a strateným vajíčkom          2,50 € 

Špargľové kapučíno podávané s bylinkovými krutónmi               3 € 

Miešaný šalát s redkvičkami a vinaigrette             2,50 € 

Sous-vide bravčová panenka obalená v šovdre, podávaná na zelenej špargli s pučenými zemiakmi      11 € 

Vanilková panacota s domácim rebarborovým džemom          2,50 € 

 

PREDJEDLÁ 
 

 Couvert  (olivy, gazdovské maslo, bazalkové pesto, pečivo) 70g        2,50 € 

 Domáca kačacia paštéta s brusnicami na domácom nehnetenom chlebe  70g        3,50 € 

Tatársky biftek z  hovädzej  sviečkovice a hrianky                   8 € 

 

POLIEVKY 
 

 

Paradajková polievka zapekaná s mozzarellou a bazalkou         3 € 

Tradičná slepačia polievka z domácej sliepky s koreňovou zeleninou a rezancami    2,50 € 

 

ŠALÁTY 

                                                     
Caesar šalát ( ľadový šalát, krutóny, dressing z ančovičiek a parmezánu, grilované kuracie prsia )         8 € 

Plátky grilovanej  zeleniny s pravým grilovaným halloumi syrom          7 € 

 

TRADIČNÁ SLOVENSKÁ KUCHYŇA 
 

 Bryndzové halušky s opekanou slaninou             6 € 

Zemiakové pirohy s bryndzou, kyslou smotanou a slaninou         6 € 

Domáce lokše plnené kačacou pečeňou                                                                                                     7 €  

Kačacie prsia na dusenej červenej kapuste s domácimi lokšami         11€ 

Vyprážané syrové trio s domácimi hranolkami a tatárskou omáčkou                 8 €                                                             

 

...náš šéfkuchár odporúča 
 

Šťavnaté morčacie stehno (300g) pomaly pečené v pikantnej marináde, podávané na 

zemiakovom pyré vymiešanom s čerstvo strúhaným chrenom 

 9 € 

 

T-Bone steak z mladého prasiatka  (400g) s jumbo pečeným zemiakom a omáčkou podľa 

vlastného výberu (pfefer, dubáková, demiglace,  barbecue, wasabi) 

10 € 

 

Vyprážaný viedenský teľací rezeň podávaný s varenými zemiakmi na masle s petržlenom, 

alebo šalátom z čerstvého polníčka 

12€ 

  

   



 

 

HLAVNÉ JEDLÁ 
  

 Sous- vide kuracie prsia s gratinovaným chedarom  a sušenou paradajkou na blanšírovanej  

 brokolici, varené zemiaky              8€ 

 

Grilovaná bravčová panenka na dubákovej omáčke s gazdovským zemiakom     11€ 

 

 Burger Maraton, domáce zemiakové chipsy              10 € 

 

Steak z jeleňa s čučoriedkovou omáčkou a domácim karlovarským knedlíkom        14€ 

 

Teľacie ossobuco na koreňovej zelenine a bielom víne, zemiakove pyré s hrubozrnnou horčicou    12€ 

 

Ryžové rezance s restovanými kačacími prsiami na teriyaki omáčke s čiernym sezamom         9€ 

 

Filet s lososa na špenatovom hniezde podávaný s varenymi zemiakmi      13€ 

 

  

 

BEZMÄSITÉ JEDLÁ (250g) 

Pohánková palacinka plnená kaškavalom, podávaná s ratatouille zeleninou     6 € 

Dubákové risotto s hľuzovkovou pastou a parmezánom         9€ 

Grilovaný encián na hruškách s ríbezľovým čatní a varenými zemiakmi          6€ 

Penne genovese (bazalkové pesto, petržlenová vňať, parmezán, olivový olej)     7 € 

(na požiadanie môžeme pripraviť celozrnné, špaldové alebo bezlepkové ) 

 

DEZERTY 

Tiramisu                 3 € 

Štrúdľa podľa denne ponuky s domácim karamelom         2,50€ 

Jablkový  Crumble                3,50€ 

Lokša plnená slivkovým lekvárom             2 ,50€ 

                                                          ..... plus dezerty podľa dennej ponuky 

 
                     

 

PRÍLOHY 
 

Varené zemiaky, Hranolky,  Zemiakové dukátiky, Cestoviny,  

Ratatouille, Blanšírovaná zelenina , Smotanový špenát, grilovaná zelenina                                   2,50 € 

 

Šéfkuchár: Matúš Buša  

Hmotnosti mäsa uvedená v surovom stave: 

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.      

   



 

...rodinné oslavy, svadby, promócie, krstiny... 

 

...konferencie, pracovné stretnutia, školenia, rokovania... 

 

...ubytovanie, relax centrum, parkovanie... 

 
 

BOUTIQUE HOTEL MARATON ****, Strojárenská 11A, 040 01 Košice 

www.hotelmaraton.sk, tel. recepcia: 00421 (0) 55 720 41 41, tel. reštaurácia: 00421 (0) 55 720 41 42 

 


