
FRUIT SALAD
Šalát z čerstvého sezónneho ovocia podľa ponuky.             

PANNA COTTA WITH FRUIT    4     
Jemný smotanový dezert, podávame s čerstvými nektarinkami 
s citrónovou šťavou a mätou a domácou karamelovou omáčkou.             

  1,90 €

  2,90 €

150 g

80 g

...  NIE O SVIEŽEČ

SALAD WITH CHEESE      1,4   

Grilovaný syr s bielou plesňou preliaty brusnicovým sirupom 
na letnom šaláte z miešaných listových šalátov, s paradajkami, 
cibuľkou, limetovo-medovým dresingom, 
podávaný s bielym pečivom.

SALAD WITH SALMON     1, 3 

Grilovaný losos na letnom šaláte z miešaných listových šalátov, 
s paradajkami, cibuľkou, limetovo-medovým dresingom, 
dozdobený smotanou a kôprom, podávaný s bielym pečivom.

SALAD WITH PORK (MANGALICA)     1

Plátky karé z mangalice pripravené metódou souse vide preliate 
brusnicovým sirupom na letnom šaláte z miešaných listových šalátov, 
s paradajkami, cibuľkou, limetovo-medovým dresingom,  
podávaný s bielym pečivom.

SALAD WITH BEEF     1
Grilované kúsky hovädzej sviečkovice na l
z miešaných listových šalátov, s paradajkami, cibuľkou, 
limetovo-medovým dresingom, sušenými paradajkami, 
hoblinkami parmezánu, redukovaným balzamikovým octom, 
podávaný s bielym pečivom.

etnom šaláte 

PAPPARDELLE WITH MUSHROOMS     1, 4 

Dlhé široké cestoviny s kuriatkami na cibuľke a cesnaku, 
baby mladou zeleninkou, cherry paradajkami, parmezánom,
podávané s bielym pečivom.

5,60  €

9,20  €

8,60  €

9,60  €

6,90  €

300 g

300 g

300 g

300 g

250 g

120g mäso

150g ryba

120g mäso

120g syr

RUŽOVÉ VÍNO - ROSÉ WINE             

Cabernet sauvignon, 2013, akostné, polosuché,
Víno Dudo           

Petit Merle, 2013, akostné, suché,
Elesko
           

Frankovka modrá, 2013, polosladké,
Víno Nichta           

2,00 €

1,70 €

2,40 €

0,1l

0,1l

0,1l

et l no ék  oa s vo ik en ží ev n é ievožru

Nami ponúkané vína si môžte zakúpiť s 20% zľavou, aby ste si ich mohli 
vychutnať počas horúcich letných dní aj doma s najbližšími.

Zmluvné ceny, vlastné kalkulácie, jedálny lístok zostavila 
              Dana Říhová, platný od 25.7.2014.

LETNÉ MENU 

0,5 l fľ.

0,5 l fľ.

3,00 € 

3,00 € 

ERB tmavý špeciál, 13%
           
ERB Weizen, 12%
           

PIVO - BEER                 


	1: Le�tné menu 2014 slov.

