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Predjedlo:
100g Caprese - toast, paradajka, mozzarella, bazalka

2,90 €
2,50 €

Polievky
0,33 l Balkánsky vývar
0,33 l Halázslé
0,33 l Rajčiaková polievka s parmezánom,
bazalkou a prelivom smotany7

2,50 €
2,50 €
2,00 €

50g Kačacia paštéta - hrianka, pečeňová kačacia paštéta

1,7

Kuracie mäsá
300 g Grilované kuracie prsia s bylinkovým maslom7
300 g Grilované vykostené kuracie stehno

7,40 €
6,40 €

Bravčové mäsá
300 g Grilovaná panenka
300 g Grilovaná krkovička

8,50 €
7,50 €

Jahňacie mäsá
400 g Grilované kotlety
400 g Grilovaný chrbát

14,50 €
14,00 €

Hovädzie mäsá
250g Filet steak
(Hovädzí steak zo sviečkovice)
300g Hanger steak
(Jeden z najjemnejších steakov
z vnútornej strany hovädzieho boku)
300g Ribe eye steak
(Steak z vysokého roštenca)
300g Flank steak
(Steak z hovädzieho podbrušia)
300g Rump steak
(Steak z hovädzieho zadného)
300g Strip steak
(Hovädzí steak z nízkeho roštenca)
200g Stroganov z hovädzej sviečkovice
+ hranolky
500g Grilované hovädzie rebrá
V cene steakov je omáčka podľa vášho výberu:
Demi glace • Hubová7 • Pepper7 • Chilli

14,90 €
14,50 €
13,20 €
12,90 €
12,90 €
12,50 €
9,90 €
9,30 €

Ryby
250 g Grilovaný losos
200 g Čerstvý pstruh4 na grile
+ doblok za 10g
200 g Pražma kráľovská
+ doblok za 10g
Prílohy
200 g Pečený zemiak v šupke so slaninkou a smotanou
200 g Americké zemiaky
200 g Ryža
200 g Varené zemiaky
200 g Hranolčeky
200 g Grilovaná zelenina

12,50 €
5,00 €
0,20 €
5,50 €
0,20 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
2,50 €

Dezerty
7

200 g Ľadová palacinka
150 g Zmrzlinový pohár s horúcim ovocím
7
100 g Panna cota
120 g Domáca štrúdľa podľa ponuky
(vanilkový krém + zmrzlina)
100 g Crème brûlée

3,90 €
3,60 €
3,20 €
2,70 €
2,50 €

Šaláty
4,00 €
250 g Listový šalát so sušenými paradajkami,
s kapari a hoblinami parmezánu7
7
3,90 €
250 g Šopský šalát
6,20 €
400 g Šalát caprese
(listový šalát, mozzarella, paradajka, šalotka, bazalka)
7,50 €
400g Fitnes šalát
(listový šalát, paradajka, šalotka, mrkva, parmezán,
150g kuracie prsia)
10,20 €
400g Filet šalát
(listový šalát, paradajka, šalotka, mrkva, parmezán,
150g sviečkovica)
Všetky jedlá z mäsa pre Vás pripravujeme grilovaním na drevenom uhlí
z čerstvých surovín a sú pripravené podľa osvedčených receptúr.
Preto Vás láskavo prosíme o trpezlivosť pri príprave jedál.
Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave.

Nápojový lístok

Alkoholické nápoje

Aperitív
0,05 l Campari bitter 25%
0,10 l Martini bianco 16%
0,10 l Martini dry 15%
0,05 l Aperol 11%

2,10 €
1,90 €
1,90 €
1,60 €

Víno podľa ponuky / Vinná karta
Destiláty 0,04 l
Vodka Goral master 40%
Vodka Absolut blue 40%
Vodka Absolut with flavour 40%
(currant, citron)
Vodka Finladia 40%
Vodka Russian Standard 40%
Vodka Double Cross 40%
Gin beefeater 40%
Rum Havana club anejo blanco 37,5%
Rum Havana club anejo especial 40%
Rum Stroh80 80%
Tequila Olmeca silver 35,5%
Tequila Olmeca gold 38%

1,90 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
3,90 €
7,80 €
2,00 €
2,00 €
2,50 €
3,00 €
2,00 €
2,60 €

Destiláty Originál 0,04 l
Čučoriedkovica 50%
Bazovica 50%
Trnkovica 50%
Drienkovica 50%

3,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €

Destiláty R. Jelínek 0,04 l
Hruškovica 42%
Slivovica 52%
Marhuľa 42%

2,00 €
2,00 €
2,00 €

Likéry 0,04l
Jägermeister 35%
Becherovka 38%
Fernet stock 40%
Fernet stock citrus 35%
Griotte 30%
Bailey`s 17%
Tatransky čaj 52%

2,00 €
2,00 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
2,70 €
2,70 €

Brandy 0,04l
K.B.Š. 40%
Metaxa 5* 38%
Metaxa 7* 40%
Metaxa 12* 40%

2,70 €
2,50 €
3,30 €
4,00 €

Whisky 0,04l
Jack Daniels 40%
Tullamore dew 40%
Chivas regal 40%
Jameson 40%
Jim Beam

3,00 €
2,80 €
3,00 €
2,20 €
2,50 €

Cognac 0,04l
Rémy Martin V.S.O.P.
Hennessy V.S. 40%
Martell V.S.O.P. 40%

7,10 €
4,20 €
6,10 €

Pivo čapované
Heineken 0,25 l
Heineken 0,5 l
Forman nealkoholický 0,3 l
Forman nealkoholický 0,5 l
ERB Ležiak svetlý 12% 0,3 l
ERB Ležiak svetlý 12% 0,5 l

0,95 €
1,80 €
0,80 €
1,30 €
2,10 €
3,50 €

Pivo fľašové
Pilsner Urquell
Zlatý Bažant Radler
Zlatý Bažant Nealko
ERB fľašový 0,33 l
Iné pivá-podľa ponuky

1,90 €
1,60 €
1,60 €

Nealkohlické nápoje
0,33 l Rajec (sýtený, jemne sýtený, nesýtený)
0,25 l Pepsi
0,25 l Mirinda
0,25 l 7up
0,25 l Tonic
0,20 l Ice tea
0,20 l Rauch džús

1,00 €
1,10 €
1,10 €
1,10 €
1,10 €
1,10 €
1,20 €

Teplé nápoje
Čaj Mistral podľa ponuky
Čaj z čerstvého koreňa zázvoru
Čaj z čerstvej mäty
Horúci Francúz (zázvor, slivka, punč, hruška, brusnica, vínny)
Horúca čokoláda

1,30 €
1,90 €
1,90 €
1,95 €
2,00 €

Káva
Zalievaná káva (káva 7g, cukor 10g)
Espresso (káva 7g, cukor 10g, smotana do kávy)
Espresso lungo (káva 7g, cukor 10g, smotana do kávy)
Dvojité espresso (káva 14g, cukor 10g, smotana do kávy)
Cappucino (káva 7g, cukor 10g, mlieko 0,1l)
Late macchiato (káva 7g, cukor 10g, mlieko 0,2 l)
Viedenská káva (káva 7g, cukor 10g, šľahačka 30g)
Alžírska káva (káva 7g, cukor 10g, šľahačka 30g,
vaječný likér 0,02 l
Írska káva (káva 7g, cukor 10g, šľahačka 30g,
Tullamore dew 0,02 l)
Bezkofeínové espresso (káva 7g, cukor 10g,
smotana do kávy)
Mlieko 1dl
Med porciovaný 1ks
Varené víno 0,1 dl

1,30 €
1,30 €
1,30 €
2,10 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
2,80 €
2,80 €
1,10 €
0,20 €
0,30 €
1,80 €

Jedlá môžu obsahovať nasledujúce alergény:
1. Obilniny obsahujúce lepok/ t. j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut, alebo ich hybridné odrody/ a výrobky z
nich okrem:
a) pšeničných glukózových sirupov vr. dextrózy, ako aj výrobky z nich ak proces, ktorému sa podrobili,
pravdepodobne nezvýši stupeň alergénnosti určený Európskym úradom pre bezpečnosť potravín pre výrobok z
ktorého pochádzajú
b) pšeničných maltodextrin, ako aj výrobky z nich ak proces, ktorému sa podrobili pravdepodobne nezvýši stupeň
alergénnosti určený Európskym úradom pre bezpečnosť potravín pre výrobok z ktorého pochádzajú c) jačmenného
glukózového sirupu
d) obilnín používaných na výrobu destilátov alebo etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu určeného na liehoviny
a iné alkoholické nápoje
2. Kôrovce a výrobky z nich
3. Vajcia a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
a) rybacej želatíny používanej ako nosič vitamínov alebo karotenoidových prípravkov
b) rybacej želatíny alebo rybacieho gleja používaných na čírenie piva a vína
5. Arašidy a výrobky z nich
6. Sójové zrná a výrobky z nich okrem
a) úplne rafinovaného sójového oleja a tuku, ako aj výrobky z nich, ak proces, ktorému sa podrobili, pravdepodobne
nezvýši stupeň alergénnosti určený Európskym úradom pre bezpečnosť potravín pre výrobok z ktorého pochádzajú
b) prírodných zmesných tokoferov /E306/, prírodného D-alfa-tokoferolu, prírodného D-alfa-tokoferolacetáru,
prírodného D-alfa- tokoferolsukcinátu sójového pôvodu
7. Mlieko a výrobky z neho /vrátane laktózy/ okrem
a) srvátky používanej na výrobu destilátov alebo etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu určené na liehoviny a iné
alkoholické nápoje
b) laktitolu
8. Orechy, ktorými sú mandle /Amygdalus communisL./, lieskové orechy /Corrylus Avellana/, vlašské orechy
/Juglans regia/, kešu,/ Anarcardium occidentale/, peknanové orechy/Carya illinoiesis/ Wamgemh /.K. Koch/, para
orechy /Bertholletia excelsia/, pistácie /Pistacia vera/ makadamové orechy queenslandské orechy Macadamia
Ternifolia/ výrobky z nich okrem orechov, ktoré sú používané na výrobu destilátov alebo etylalkoholu
poľnohospodárskeho pôvodu určené na liehoviny a iné alkoholické nápoje
9. Zeler a výrobky z neho
10. Horčica a výrobky z nej
11. Sezamové semená a výrobky z nich
12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/l vyjadrené ako SO2
13. Vlčí bôb a výrobky z neho
14. Mäkkýše a výrobky z nich

