
          SORBET Z CIERNYCH RÍBEZLÍ, KEŠU, KARAMEL    1, 3, 8

Karamelizované kešu orechy a mandľové lupienky s mätou, 
sorbet z čiernych ríbezlí, karamelová mriežka, dozdobené ovocím            

...  NIEČO SVIEŽE

                 PASTRAMI, CHLIEB, CUKETA, PARADAJKY         1, 3, 7, 10

Hovädzie pastrami v tmavom chlebe s kyslou uhorkou, horčicou, 
majonézou, dozdobené cuketovo-paradajkovým tataráčikom

          SYR, ŠALÁT, OVOCIE        1, 7

Grilovaný syr s bielou plesňou s ružovým korením s brusnicovým prelivom 
na šaláte z listových šalátov, rukoly, nakladanej uhorky, papriky, reďkovky, 

granatového jablka a hrozna s limetkovo-medovým dresingom a bielym pečivom

        MORCACIE PRSIA NA ZELENINOVOM ŠALÁTE        1, 6

Grilované morčacie prsia na šaláte z listových šalátov, rukoly, 
nakladanej uhorky, papriky, reďkovky, granatového jablka 

a hrozna s limetkovo-medovým dresingom a bielym pečivom

    FLANK STEAK NA ZELENINOVOM ŠALÁTE    1
Flank steak sous - vide z Farmy Krava & CO z Vranova nad Topľou, na šaláte 

z listových šalátov, rukoly, nakladanej uhorky, papriky, reďkovky, granatového 
jablka a hrozna s limetkovo-medovým dresingom a bielym pečivom

LETNÉ MENU

ˇ

       GAZPACHO      1, 7   

Španielska studená polievka z paradajok, paprík, uhoriek, 
cibule, cesnaku, zahustená tmavým chlebom, dozdobená 

zeleninou a pochúťkovou smotanou

              CHOBOTNICA NA ZELENINOVOM ŠALÁTE        1, 7, 14

Blanšírovaná chobotnica dochutená cesnakom na šaláte z listových 
šalátov, rukoly, nakladanej uhorky, papriky, reďkovky, granatového 
jablka a hrozna s limetkovo-medovým dresingom a bielym pečivom

RUŽOVÉ VÍNO       

ČERVENÉ VÍNO              

BIELE VÍNO            

Buchvald ležiak 12° - remeselné pivo zo srdca Spiša
           

PIVO                  

Zmluvné ceny, vlastné kalkulácie, jedálny lístok zostavila Dana Říhová, platný od 23.6.2022

Frankovka modrá, akostné, suché, 2020
Velkeer, Nitrianska vinohradnícka oblasť 

Veltlínske červené skoré, akostné, suché, 2021
Repa Winery, Malokarpatská vinohradnícka oblasť 

Cabernet sauvignon rosé, akostné, polosuché, 2021
Víno Nichta, Nitrianska vinohradnícka oblasť

    

ˇ

Ibištek Tatratea - Tatratea 37 % 2 cl, Prosecco 10 cl, sóda 10 cl, čučoriedky

Aperol Spritz - Aperol 8 cl, 16 cl Prosecco, 4 cl minerálka, pomaranč

Hugo - Prosecco 10 cl, 10 cl minerálka, 3cl bazový sirup, limetka, mäta

                Domáca limonáda podľa ponuky 

LETNÉ OSVIEŽENIE 


