
90g Domáca paštéta s brusnicami, domáci chlieb (*obilniny) 3,80 €

90g Degustačný tanier vlastných masových a syrových výrobkov 

Slatina s domácim chlebíkom (*obilniny)

3,80 €

Predjedlo z aktuálnej dennej ponuky

0,33l Hovädzí vývar s mäsom, rezancami a zeleninou                             
(*obilniny, vajcia)

2,40 €

0,33l Kotlíkový hovädzí guláš - mäso z vlastného chovu s čerstvým 

chlebom (*obilniny)

3,60 €

Polievka z aktuálnej dennej ponuky

300g Pečené malé kuriatko s krémovým  rizotom (*mlieko) 8,20 €

150g Sviečková na smotane s brusnicami a karlovarskou knedľou 
(*obilniny, mlieko, vajcia)

9,20 €

380g Kúsky roštenky so zeleninou, smotanou a vyzretým syrom, 

vyprážané domáce šúľance (*obilniny, mlieko, vajcia)

8,20 €

250g Grilované zaúdené koleno s kapustou a karlovarskou knedľou 
(*obilniny, mlieko, vajcia) 

7,20 €

90g Hovädzí roast beef s listovým šalátom a pomarančom, domáci 

chlieb (*obilniny) 

7,20 €

Predjedlá

Polievky

Hlavný chod 



250g Zemiakové noky s restovanou zeleninou na olivovom oleji  s 

hoblinami vyzretého syra (*obilniny, mlieko)

6,20 €

300g Miešaný zeleninový šalát s grilovaným/vyprážaným syrom   

(*mlieko)

6,20 €

380g Tradičné bryndzové halušky s opraženou údenou slaninkou 
(*obilniny, mlieko, vajcia)

5,80 €

350g Bryndzové pirohy s kyslou smotanou a opraženou slaninkou 
(*obilniny, mlieko, vajcia)

6,20 €

100g Vyprážaný kozí syr vlastnej výroby s maslovými zemiakmi 
(*obilniny, mlieko, vajcia)

5,80 €

200g Domáce perky plnené slivkovým lekvárom s maslom                  

a posýpkou, mak, orechy, granko, opražená strúhanka                           
(*obilniny, mlieko, vajcia)

5,80 €

1ks Jablkovo - maková štrúdľa 2,70 €

Dezert z aktuálnej dennej ponuky

80g Kuracie nugetky s maslovými zemiakmi a kompótom                     
(*obilniny,  vajcia)

4,80 €

50g Vyprážaný kozí syr s hranolkami a zeleninou                                        
(*obilniny, mlieko,  vajcia)

4,20 €

150g Tradičné bryndzové halušky s opraženou údenou slaninkou 
(*obilniny, mlieko, vajcia)

4,20 €

150g Domáce šúľance s maslom a posýpkou mak, orechy, granko, 

opražená strúhanka   (*obilniny, mlieko, vajcia)

4,20 €

Dezerty

Detské jedlá

Tradičné gazdovské jedlá



Naše steaky

250g Steak z roštenky mladého býka s hubovou omáčkou, pečené 

zemiaky s rozmarínom  (*mlieko)

18,20 €

250g Flank steak, zemiakové noky so slaninou a vyzretým syrom  
(*mlieko)

18,20 €

200g Roast beef marinovaný v mede a čili s koňakovou omáčkou, 

pečené zemiaky s rozmarínom

15,20 €

Prílohy

200g Pečené zemiaky s rozmarínom 2,00 €

200g Zemiakové noky / šúľance 2,00 €

200g Hranolky 2,00 €

200g Krémové rizoto 3,50 €

200g Dusená ryža 2,00 €

200g Karlovarská knedľa 2,00 €

150g Malý zeleninový šalát 3,20 €

30ml Medovo-pomarančový dresing 1,00 €

40ml Kečup, tatárska omáčka 1,00 €

2ks Domáci chlieb 1,00 €

Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave. Ceny sú uvedené s DPH, zmluvné                       

a platné od 24.11.2018

Doba prípravy jedla je cca 45min. Všetky jedlá Vám pripravujeme 

čerstvé, preto Vás prosíme o trpezlivosť.


