
Polievky

0,3l      Silný hovädzí vývar s rezancami od babičky a zeleninou Julienne               3,50 
€                                                                                     
*1,3,9
0,3l      Domáca fazuľová                                                                                            3,70 
€                                     
*1,3,7,9  /domáca fazuľová  s rezancami, údeným mäsom, klobásou a kyslou smotanou / 
0,3l      Polievka podľa dennej ponuky                                                                       1,90 
€                           

Niečo malé na zakusnutie

150g    Domáca kačacia paštéta podávaná s chlebíkom                                            6,70 
€                                                                                                                                                                                       
*1,3 
100g   Tatarák                                                                                                              9,80 
€                       
*1,3
200g   Tatarák                                                                                                            18,60 
€                               
*1,3   /Hov. tatársky biftek zo sviečkovice, cesnak, hrianky,tepelne upravený podľa požiadavky  zákazníka/   
90g     Nakladaný pivný syr podávaný s feferónmi a chlebíkom                               5,40 
€               
*7           / pivný syr nakladaný v oliv.oleji s cibuľou a koreninami/       
100g    Chleba so ,,Šmalcom“ ,oškvarkami a cibuľou                                               3,60 
€                                      
*1,3      /2ks chleba s domácou bravčovou masťou,oškarkami a cibuľou/
200g   Domáce zemiakové chipsy s dresingom                                                           4,50 
€
*9         / omáčka podľa výberu/                                                                                           
130g    Klobáska pečená  na brandy                                                                           5,70 
€                                         
*1,3      /podávaná s horčicou,chrenom a chlebom/ 
200g   Grundle  s dresingom                                                                                       6,50 
€
*1,4      / Ančovičky obalené v korenistej múke +dresing podľa výberu/    

Hlavné jedlá
Kuracinka

700g   Grilované kurča                                                                                                7,60 
€            



  *1,3   /½  Grilované kurča podávané s nakladanou zeleninou a chlebíkom/ 
200g   Kurací steak s omáčkou podľa výberu                                                            7,60 
€            
    *7   
200g   Vyprážaný kurací rezeň                                                                                    7,60 
€
*1,3,7
200g   Kuracia kapsa                                                                                                  7,90 €            
  *1,7     / Kuracie prsia plnené syrom a farebnou paprikou, preliate hroznovou omáčkou/ 

Hovädzina a teľacina

200g   Steak z hovädzej sviečkovice s omáčkou podľa výberu                                18,90 
€
  *7
250g    Chilli con carne                                                                                               9,50 
€
              /Mleté hovädzie mäso s fazuľou,chilli podávané s chlebom /
200g    Teľací Viedenský rezeň /vyprážaný teľací rezeň/                                         11,90 
€
 *1,3,7

Bravčovina 

200g   Grilované údené maso                                                                                      6,80 
€                                                                                            
 *1,3  / Grilované údené mäsko podávané s horčicou,nakladanou zeleninou, čerstvým chrenom a 
chlebíkom/ 
200g    Plnená zemiaková placka                                                                                4,70 
€                             
 *1,3   / placka plnená kyslou kapustou,údeným kolenom pečeným na čiernom pive s čerstvým chrenom/
200g    Bravčová krkovička so sladko-kyslou restovanou paprikou                         7,60 
€
          / Bravčová krkovička na prírodno s restovanou farebnou paprikou/  
200g    Vyprážaný bravčový rezeň z krkovičky                                                           7,60 
€
*1,3,7
600g   Grilované bravčové rebrá                                                                               11,80 
€
*6,10     / podávané s nakladanou zeleninou,horčicou,chrenom,BBQomáčkou a chlebom/

Bezmäsité
200g   Zeleninové hranolky s dresingom                                                                    4,50 
€
*9         / dresing podľa výberu/    
200g   Domáce zemiakové chipsy s dresingom                                                           4,50 
€



*9         / omáčka podľa výberu/                                                                                                                                                                                            
200g   Hubový paprikaš s domácimi maslovými haluškami                                      6,50 
€           
*1,3,7      / Lahodný hubový paprikáš podávaný s kyslou smotanou a domácimi haluškami/    

Jedlá z ulice

170g    Burger „75“                                                                                                     9,90 
€
*1,6,7  / hovädzie mäso,rukola,schwarzwaldská šunka,parmezán,chrumkavá cibuľa,
               omáčka zo zeleného korenia, podávaný so zemiakovými chipsami a BBQ omáčkou/
170g    Burger „Klasic“                                                                                               9,90 
€
*1,6,7,10  / hovädzie mäso,syr cheddar,cibuľa,sterilizovaná uhorka,
                 ľadový šalát,horčica,kečup, podávaný so zemiakovými chipsami a BBQ omáčkou/
170g    Burger „Salmon“                                                                                            9,90 
€
*1,3,4,6,7  / hovädzie mäso,červenácibuľa,pošírované vajce,marínovaný losos,guacamole,aioli
                    podávaný so zemiakovými chipsami a BBQ omáčkou/
150g    Fisch and chips z morskej tresky                                                                    9,90 
€
*1,3,4,7  /  kúsky morskej tresky v cestíčku so zemiakovými chipsami podávané s domácou tat.omáčkou/
500g    Grilované kuracie krídla                                                                               11,80 
€
*7          /kuracie krídla v pikantnej marináde, BBQ omáčka, blue cheese omáčka,chlieb /

                   

Šaláty

250g  Šalát s kuracím mäsom                                                                                    7,40 €
*1,8    /grilované kuracie mäso,šalátová uhorka,čerstvý špenát,koriander,sušené paradajky,
          avokádo,oriešky, 2 ks pizza štangle /
250g  Rukola s hovädzím mäsom                                                                               8,80 
€
*1, 7       /rukola,hovädzia sviečkovica,mango,cherry paradajky, repa,parmezán,balsamico, 2 ks pizza 
štangle /
350g  Grécky šalát                                                                                                       6,80 
€
*1, 7       /paradajka,paprika,uhorka ,cibulka,olivy ,feta syr, 2 ks pizza štangle /
150g  Paradajkový šalát s cibuľkou                                                                           2,30 
€                                       
150g  Uhorkový šalát                                                                                                   2,30 
€                                                                                            
200g  Miešaný šalát                                                                                                     2,60 
€                                                                                             



Pizza

400 g   Margherita                                                                                                       5,50 
€
 *1,7     /paradajkový základ,syr,bazalka                                                                                                         
450g   Prosciutto                                                                                                          6,40 
€
*1,7       /paradajkový základ,syr,šunka/
450g   Salami                                                                                                               6,40 
€
*1,7       /paradajkový základ,syr,salám/    
450g   Spinaci                                                                                                              6,60 
€
*1,7       /smotana,syr,listový špenát,cibuľa/ 
450g   Toscana                                                                                                             6,80 
€
*1,7       /paradajkový základ,syr,šunka,šampiňóny/
450g   Hawai                                                                                                                6,80 
€
*1,7       /paradajkový základ,syr,šunka,ananás/
450g   Quatro formagi                                                                                                 6,80 
€
*1,7       /paradajkový základ,4 druhy syra/
450g   Provenciale                                                                                                       7,20 
€
*1,7       /paradajkový základ,syr,šunka,slanina,kukurica,feferóny/
450g    Zaza                                                                                                                  7,20 
€
*1,7       /paradajkový základ,syr,šunka,kukurica, syr niva/
450g    Rusticana                                                                                                         7,40 
€
*1,3,7     /paradajkový základ,syr,šunka,artičoky,olivy,vajce/
450g    Pickle                                                                                                               6,80 
€
*1,3,7     /smotanový základ,syr,slanina,kôpor,kyslá uhorka,chilli,cesnak/
450g   Vegetarián                                                                                                         6,80 
€                   
*1           /paradajkový základ,syr,šampiňóny, olivy,paradajka/
200g   Pizza štangel                                                                                                     3,50 
€
*1
300g   Pizza štangel so syrom                                                                                      4,50 
€
*1,7

Prídavok na pizzu



50g    Šunka, slanina,syr                                                                                             1,50 
€
50g   Paradajka,olivy,šampiňóny,artičoky,feferóny,ananás                                         1,- 
€
         špenát,vajce

Niečo sladké

80g  Čoko Fondant s malinovým coulis                                                                     4,90 
€
*1,3,7
200g Domáce šúľance s makom,alebo orechami preliate maslom                           4,70 
€  
*1,3,7                               
250g Palacinky s džemom,alebo nutelou s čokoládou a šľahačkou                         4,70 
€                                 
*1,3,7

Prílohy

200g   Varené zemiaky s maslom *7                                                                            2,10 
€
200g   Zemiakové chipsi                                                                                              2,50 
€
200g   Zemiakové hranolky                                                                                         2,50 
€
200g   Šťuchané zemiaky s cibuľkou                                                                         2,50 
€
200g   Ryža                                                                                                                   1,90 
€
200g   Grilovaná zelenina                                                                                           3,10 
€
120g   Zemiaková placka *1,3,7                                                                                 1,10 
€
50g     Chlieb,pečivo  *1                                                                                                 1,- 
€



  Dresing

80g     Cesnakový   *7                                                                                                  1,50 
€
80g     Diabolský   *7                                                                                                   1,50 
€
80g     Nivový  *7                                                                                                         1,50 
€    
80g     BBQ  *6,10                                                                                                        1,50 
€
80g     Jogurtový   *7                                                                                                   1,50 
€                                                                                          
80g     Domáca tatarská omáčka  *7,10                                                                      1,50 
€
80g     Horčica *10                                                                                                       0,90 
€
80g     Kečup                                                                                                                0,90 
€
30g     Chren                                                                                                                0,90 
€

Váha mäsa je uvedená v surovom stave.
Váha príloh je uvedená v hotovom stave.
Ceny sú uvedené v eurách vrátane 20% DPH .
Ceny sú platné od 11.11.2018
Doba prípravy jedál : cca 15-40 minút                                                                                                    



ALERGÉNY

 1. Obilniny obsahujúce lepok

(t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda,  kamut alebo ich hybridné odrody) a výrobky z nich 

2. Kôrovce a výrobky z nich.

3. Vajcia a výrobky z nich.

 4. Ryby a výrobky z nich 

 5. Arašídy a výrobky z nich

 6. Sójové zrná a výrobky z nich 

 7. Mlieko výrobky z neho 

8. Orechy

 t.j. mandle, lieskové orechy , vlašské orechy , kešu , pekanové orechy , para orechy , pistácie , 
makadamové orechy a queenslandské orechy  a výrobky z nich 

 9. Zeler a výrobky z neho.

10. Horčica a výrobky z nej

11. Sézamové semená a výrobky z nich.

12. Kysličník síričitý a síričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10mg/liter 

13. Vlčí bôb a výrobky z neho

14. Mäkkýše a výrobky z nich


