
Bramborová lata plněná konfitovaným husím masem, kysaným zelím a jablíčkem 

Brynzová nátěrka s uzeným masem na chlebu se slunečnicovými semínky, 

nasekaná pažitka 

Kapustová polévka se zelím, bramborem, houbami a zakysanou smetanou 

Brynzová krémová polévka s praženou slaninkou 

POLÉVKY
58,- 

58,-

Beraní pikantní guláš ovoněný majoránkou, podávaný s čerstvou cibulí a chlebem 

Tradiční živáňská pečeně zapečená s brambory, zeleninou a slaninou 

Jehněčí kolínko pomalu pečené na kořenové zelenině, baby špenát, bramborové 

pyré 

SPECIALITY SLOVENSKÉ KUCHYNĚ

185,- 

185,- 

315,-

Domácí halušky s tvarohem a křupavými zlatavými škvarky 

Domácí halušky s ovčí brynzou a nasekanou petrželovou natí 

Domácí halušky s ovčí brynzou a opečenou domácí vyuzenou slaninou 

Strapačky u nás dělané s kysaným zelím a klobáskem 

Jemná domácí žemlovka s jablky a skořicí 

PŘEDKRMY

K VÍNU NEBO PIVU
Salašnické sýrové prkénko z tradičních slovenských sýrů, pečivo 

Sedlácké masové prkénko z domácích vyuzených produktů 

125,- 

115,- 

SALÁT

Pokrmy pro Vás připravil kolektiv kuchyně pod vedením šéfkuchaře Romana Keňa. 
V restauraci se o Vás stará tým obsluhy pod vedením provozního vedoucího Petra Švidroně.

75,- 

68,- 

Salát z červené řepy s černou čočkou a rajčátky (jemně ochuceno medem), 

grilovaný kozí sýr, bylinková bageta 

185,-

TRADIČNÍ SLOVENSKÁ KUCHYNĚ
ODNESTE SI DOMŮ…

135,- 

163,- 

172,- 

145,- 

135,-

1000 g  Domácí tlačenka z naší zabíjačky 

   900 g  Vepřové sádlo z naší zabíjačky, ve skle  

   200 g  Nakládané vepřové koleno, ve skle s patentkou 

   200 g  Hrubá paštika u nás dělaná, ve skle s patentkou 

   200 g  Zaječí paštika u nás dělaná,  ve skle s patentkou 

 

 

+ 40,- (za sklo) 

+ 40,- (za sklo) 

+ 40,- (za sklo) 

150,- 

75,- 

65,- 

70,- 

70,- 

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. 
Smluvní ceny jsou uvedeny včetně DPH.

(tradiční slovenská zahuštěná polévka)

sobota 17. 3. 2018 
neděle 18. 3. 2018 

 DNY SLOVENSKÉ 
KUCHYNĚ

Hustá čočková polévka s klobásou, chléb 

PŘÍVAREK
58,- 

Jemná domácí žemlovka s jablky a skořicí 

Tradiční spišské pirohy s tvarohem a praženou sladkou strouhankou 

Bramborové šulánky s mákem a přepuštěným máslem 

DEZERTY
49,- 

48,- 

45,-


