LETNÉ MENU
GAZPACHO
1, 7
Španielska studená polievka z paradajok, paprík, uhoriek,
cibule, cesnaku, zahustená tmavým chlebom, dozdobená
zeleninou a pochúťkovou smotanou
LOSOS, RUKOLA, PARADAJKY,
MELÓN, AVOKÁDO, SEZAM
1, 4, 7, 11
Údený alebo grilovaný losos s čiernym sezamom na letnom šaláte z rukoly
a listových šalátov s paradajkami, redkvičkami, žltým melónom, avokádom
a jarnou cibuľou s limetkovo - medovým dresingom, podávaný s bielym pečivom
ˇ
BRAVCOVÁ
PANENKA, RUKOLA,
PARADAJKY, MELÓN, AVOKÁDO
1, 7
Bravčová panenka sous - vide na letnom šaláte z rukoly a listových
šalátov s paradajkami, redkvičkami, žltým melónom, avokádom a jarnou
cibuľou s limetkovo - medovým dresingom, podávaný s bielym pečivom
BRYNDZA, CVIKLA, PARADAJKY
1, 7, 8
Bryndza na letnom šaláte z rukoly a listových šalátov s cviklou,
paradajkami, redkvičkou, jarnou cibuľou s limetkovo - medovým
dresingom, podávaný s bagetkou s bazalkovým pestom
MORSKÉ PLODY, SÉPIOVÉ ŠPAGETY, HRÁŠOK, CESNAK 1, 7, 8
Sépiové špagety podávané s mušľou svätého Jakuba, mušľou Slávka,
krevetou a hráškom na bielom víne s cesnakom a s bazalkovým pestom.
Podávané s bagetkou s bazalkovým pestom
ˇ
TELACÍ
TOMAHAWK, RUKOLA,
PARADAJKY, MELÓN, AVOKÁDO
1, 7
Grilovaný teľací tomahawk so zemiakovými plátkami s bryndzovým dipom,
malým letným šalátom z rukoly a listových šalátov s paradajkami,
redkvičkou a jarnou cibuľou s limetkovo - medovým dresingom
... NIEČO SVIEŽE

ˇ
CHEESCAKE - TVAROH, SUŠIENKY, BIELA COKOLÁDA,
NEKTARINKY 1, 7
Tvarohový cheesecake so slaným karamelom, dozdobený nektarinkami so škoricou
PANNA COTTA, NEKTARINKY, MANGO 7
Jemný smotanový dezert, podávame s čerstvými nektarinkami
a mangom s citrónovou šťavou a mätou
BIELE VÍNO - WHITE WINE - letné osvieženie
Muškát žltý, akostné, suché
Chateau Rúbaň, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
Macik Cuvée, výber z hrozna, polosladké
Tokaj Macik Winery, Vinohradnícka oblasť Tokaj

RUŽOVÉ VÍNO - ROSÉ WINE
Cabernet Sauvignon, akostné, polosuché
Mrva a Stanko, Nitrianska vinohradnícka oblasť
Merlot rosé, polosladké
Terra Wylak, Nitrianska vinohradnícka oblasť

ČERVENÉ VÍNO - RED WINE
Cabernet Sauvignon, suché
Víno zo Strekova, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť

PIVO - BEER
Buchvald ležiak 12° - remeselné pivo zo srdca Spiša
Hurban Legend polotmavý 16° - pivný špeciál z Hurbanova
Zmluvné ceny, vlastné kalkulácie, jedálny lístok zostavila Dana Říhová, platný od 14.07.2020.

