ŠPECIALITY DŇA

POLIEVKY
0,33l Kalerábová krémová *1,3,7

4,4 €

HLAVNÉ JEDLÁ

350g Tekvicové rizoto s grilovanými kačacími prsiami,
šípkový demiglace *7,9

15,9 €

250g Konfitované kačacie stehno, gratinované zemiaky,
omáčka foie gras *3,7

16,5 €

300g Domáci kačací burger, coleslaw šálát,
chrenová majonéza, zemiakové hranolky *1,3,7

14,9 €

2400g Pečená kačica (celá pre 4 osoby) objednávka min. 48 hod. vopred

69 €

4200g Pečená Hus (celá pre 5 osôb) objednávka min. 48 hod. vopred

95 €

ŠPECIALITY Z GRILU
PRIPRAVENÉ NA ŽIVOM OHNI
Podľa individuálnej ponuky pre skupiny nad 10 hostí.

V ponuke rôzne druhy mäsa:
(kura, kačka, bravčová krkovička, bravčové rebrá, bravčový bôčik, celé malé
prasiatko, v sezóne: celé jahňa, celé kozľa)

Rezerváciu a objednávku je potrebné urobiť minimálne 48 hodín vopred.

Pre 8 a viac hostí je možné objednať
len spoločné menu dohodnuté vopred.

Jedálny lístok

PREDJEDLO

Domáca sušená krkovička, nakladané hríbiky shimeji,
estragón, majonéza, domáci kváskový chlieb *1,7
120g / 13,5 €

Vyprážaný teľací brzlík, teľací špik, sójové bôby,
tekvicové pyré, hľuzovkový olej, domáci kváskový chlieb *1,3,6,7
120g / 15,9 €

´Lopár´
Výber výrobkov z našej mäsiarne,
domáci kváskový chlieb *12
120g / 11 €

POLIEVKA

Teľací vývar, domáce rezance, koreňová zelenina *1,3,9
0,25l / 4,9 €

Pezinská fazuľovica
(Údené mäso, klobása, koreňová zelenina),

domáci kváskový chlieb *7,9,12
0,33l / 5,9 €

HLAVNÉ JEDLO

Kuracie ´sot-l'y-laisse´ (kuracie panenky),
kuriatkové rizoto *7
150g / 13,9 €

Pomaly pečený bravčový bôčik, bravčová kroketa,
kaleráb, mrkva, demiglace *7
200g / 16,9 €

Grilovaná teľacia roštenka, hubové ragú,
zemiaková štrúdľa *1,3,7
180g / 33 €

Sous vide hovädzie rebrá, teplý šošovicový šalát so zeleninou,
mrkvové a zelerové pyré, slivkový demiglace *7,9,12
180g / 17 €

Grilovaná pražma kráľovská, kôprové zemiaky s kalerábom,
feniklové pyré, žeruchová omáčka *4,7
160g / 23 €

Dubákové rizoto, krém z ricotty *7
300g / 15,5 €

Rímske listy s ančovičkovým dresingom *1,3,7,10,12
350g
kuracie prsia (120g) / 13,9 €
krevety (120g) / 16,9 €

Zapečený kozí syr, miešaný listový šalát,
cviklové carpaccio *7,8,12
350g / 16 €

DEZERT

Čokoládové variácie, mandarínkový sorbet *1,3,7
120g /5,5 €

Domáci jablkový koláč, škoricová zmrzlina *3,7
150g / 4,8 €

Výber syrov (3-druhy), dulový džem
domáci kváskový chlieb *3,7,8
150g / 12,9 €

Pôvod mäsa : Slovensko - Teľacie, Hovädzie v BIO kvalite (certifikát k nahliadnutiu)
Pôvod rýb: Slovensko (Stupava), Chorvátsko

Alergény v potravinách
Výskyt príslušného alergénu je pri jedlách uvedených tomto jedálnom lístku
vyznačený podľa nasledujúceho zoznamu (14 alergénov):

1. Obilniny obsahujúce lepok
(t. j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut , alebo ich hybridné odrody).
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, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové
orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a
výrobky z nich)
9. Zeler a výrobky z neho.
10. Horčica a výrobky z nej.
11. Sezamové semená a výrobky z nich.
12. Oxid siričitý SO2 a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10
mg/l.
13. Vlčí bôb a výrobky z neho
14. Mäkkýše a výrobky z nich.

Ak ste alergický na potraviny a máte akékoľvek nejasnosti, obráťte sa prosím na náš personál.

Jedálny lístok je platný od 19.09.2022. Všetky ceny sú uvedené s 20% Dph. Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom
stave pred tepelnou úpravou. Jedálny lístok vytvoril šéfkuchár Tomáš Šípoš. Zodpovedná osoba za reštauráciu:
Dominik Baránek.

