
Kačka, tekvica, jablko, cibuľa, huby      1, 3, 7

Kačacie prsia pripravované metódou sous - vide, 
podávané s jablkovo-cibuľovým chutney, rozmarínovou 
omáčkou a pečenou plnkou s hubami

Hus, červená kapusta, lokša, zemiak     1, 3

Konfitované husacie stehno, podávané s dusenou červenou kapustou, 
domácou zemiakovou knedľou a zemiakovou lokšou 

Tekvica, kuriatka, syr   1, 3, 7

Ravioli plnené tekvicou na masle s kuriatkami a parmezánom, 
podávané s cesnakovou bagetkou      

150 g

400 g

350 g

Tekvica - polievka                             

Tekvicová krémová polievka dozdobená 
tekvicovými jadierkami a tekvicovým olejom

0,25 l

dezert

pre vegetariánov

0,1 l

0,75 l

0,75 l

0,1 l

0,75 l

0,1 l

0,75 l

0,75 l

BIELE VÍNO              

Zweigeltrebe, 2017,  CHOP, suché,  Kasnyik  

Južnoslovenská  vinohradnícka oblasť - Strekov 

Svätovavrinecké Terroir, 2018,  D.S.C., suché, Nichta

Nitrianska vinohradnícka oblasť - Tekov 

Cabernet Sauvignon Rosé, 2021, neskorý zber, polosuché, Chateau Rúbaň

Južnoslovenská  vinohradnícka oblasť - Strekov

Svätovavrinecké Rosé, 2021,  suché, Repa Winery

Malokarpatská vinohradnícka oblasť - Dubová

Noria, 2020,  neskorý zber, polosuché, Chateau Rúbaň

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť - Strekov

Rizling Rituál, 2018,  D.S.C, polosladké, Repa Winery

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť - Hontianske Moravce

Pálava, 2021, D.S.C., polosladké, Velkeer 

Nitrianska vinohradnícka oblasť - Veľký Kýr  

RUŽOVÉ VÍNO              

ČERVENÉ VÍNO              

Rulandské x Frankovka, 2016,  akostné, suché, Csernus 

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť - Hont

                                
Vyhotovil: Dana Říhová, platné od 20.9.2022

170 gJablko, hruška, slivka     1, 3, 7

Domáci jesenný dezert - hruškový koláč s jablkami so slaným karamelom 
a posýpkou, podávaný so slivkovou omáčkou

JESENNÉ NOVINKY

Kačka, lokša, cibuľa    1, 7 

Restovaná kačacia pečeň s cibuľkou na červenom víne 
s rozmarínom podávaná v zemiakovej lokši

150 g
predjedlo

Panenka, tekvica, cuketa     7         

Bravčová panenka pripravovaná metódou sous - vide v kruste 
z tekvicových jadierok s bylinkami,  podávaná na maslových plátkoch 
tekvice a cukety, servírovaná s tekvicovou kašou

150 g

MARSEN - SLOVENSKÉ OVOCNÉ DESTILÁTY PRÉMIOVEJ KVALITY
 
             Tekvicovica
Slivovica                        42,3%        
Hruškovica

4 cl


