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Zoznam alergénov: 
1- Obilniny obsahujúce glutén a výrobky z nich, 2- Kôrovce a výroby s kôrovcov,  3- Vajcia a výrobky z vajec, 4- Ryby a výrobky z rýb,  5- Arašidy a 
výrobky z arašidov,  6- Sójové boby a výrobky zo sójových bobov, 7- Mlieko a mliečne výrobky, vrátane laktózy, 8- Orechy, konkrétne mandle, 
lieskové oriešky, vlašské orechy, kešu oriešky, pekanové orechy, brazílske orechy, pistáciové oriešky, makadamové orechy a queenlandské 
orechy a výrobky z nich,  9- Zeler a výrobky zo zeleru, 10- Horčica a výrobky z horčice, 11- Sezamové semeno a výrobky zo sezamových semien    
12-  Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10mg/kg alebo 10mg/l hľadisko celkového obsahu SO2, ktoré sa majú počítať pri 
výrobkoch určených na priamu konzumáciu alebo po obnovení podľa pokynov výrobcov, 13- Vlčí bôb a výrobky z vlčieho bôbu, 14- Mäkkýše a 
výrobky z mäkkýšov, 15- Škorica, 16- Med 
 

 

 

 

 

Predjedlá a šaláty 

100g Marinovaný ovčí syr s bylinkami a pečivom (1,3,7)     
50g     Hydinová paštéta s brusnicami, vajíčko a pečivo (1,3,7)    
150g Pečená Hniežďanská klobása s horčicou, chrenom a pečivom (1,3,10)  
300g Mix trhaných šalátov s dresingom a kúskami grilovaných kuracích pŕs (120g) 

(1,10,16)                  
300g Zeleninový šalát s nakladaným ovčím syrom (1,7)      

 

Polievky 

0,33l    Kotlíkový  guľáš s haluškami a mäskom z mladého býka (1,3)       
0,33l    Hovädzí vývar s domácou cestovinou, zeleninou a hovädzím  mäsom (1,3)   
0,33l    Cesnaková so žĺtkom a chlebovou hriankou (1,3)        

 

Hlavné jedlá a ryby 

200g   Viedenský teľací rezeň s rakúskym zemiakovým šalátom  (1,3,7)    
150g    Bravčová panenka sous-vide na smotanovo syrovom krupote so šampiňónmi a 

6  mesačným ovčím syrom (1,7)      
200g   Grilovaná krkovička sous-vide v marináde z čierneho piva s cibuľovým 

kompótom a rozmarínovými baby zemiakmi (7)    
500g   Pečené bravčové rebrá s barbecue omáčkou, domácou horčicou, chrenom a 

jablkovým čatní (10,7)        
150g   Sviečková na smotane so špikovaným hovädzím stehnom a žemľovou  knedľou, 

brusnice (1,3,7)           
150g   Guľáš z diviny na červenom víne so žemľovou knedľou (1,3,7)     
150g  Steak z kuracích pŕs na paradajkách a šošovici s baby zemiakmi (9)  
150g   Kurací stroganov s ryžou (1,7)         
150g   Losos s korením 5 vôni na pikantnej Harissa Quinoe s grilovanou mrkvou (2)  
300g  Linguine so smotanou, šampiňónmi, baby špenátom, píniovými orieškami a 6 

mesačným ovčím syrom (1,3,5,7)        
 

DEGUSTAČNÉ MENU 

Hydinová paštéta s brusnicami, slivka sušená v slaninovom kabáte, obložený chlebík 
s údeným mäsom s 3 druhmi destilátov (borovička, slivovica, hruškovica) 

 



 
 
Ň 
 
 
 
 

 
 
Zoznam alergénov: 
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Detské menu 

130g  Vyprážaný syr  s hranolkami  (1,3,7)         
100g  Kurací stroganov s ryžou  (1,7)          
100g  Vyprážaný kurací rezeň s hranolkami  (1,3,7)        
100g  Vyprážaný bravčový rezeň s hranolkami (1,3,7)      
150g  Hranolky  s tatárskou alebo kečupom (3,7)      
220g  Palacinky s nutellou a šľahačkou (1,3,7)       
        
 

Ponuka nápojov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castle destiláty 
Castle Vodka 40 %  0,04l   
Castle Slivovica 52 % 0,04l  
Castle Hruškovica 50 % 0,04l  
Castle Jablkovica 50 % 0,04l   
Castle Borovička 43 % 0,04l  
 

Pivo čapované 
0,40l Nestville Pale Láger 12 %   
0,40l Nestville Dark Láger 13 %   
0,40l Nestville Fresh MALT 0 %   
 

LIMONÁDY         1l  6,00€ 
Lesná   (čučoriedkové purée, sóda, 7-Up, ovocie) 
Sunny  (Fruxi Fresh pomaranč, mango purée, 7-Up, sóda, ovocie) 
Florida   (Fruxi Fresh pomaranč, jahodové purée, sóda, grenadíne, ovocie) 
 

Nealko nápoje 
0,25l  FRUXI Fresh 100% šťava                                     

(Pomaranč, Jablko, Jablko-jahoda, Jablko-malina, Jablko-ríbezľa, Jablko-mäta)             
0,25l   Pepsi Cola, Mirinda, 7-Up, Schweppes Tonic, (klasik, zázvor, pink), Vinea biela       
0,33l Mattoni  (perlivá, jemne perlivá, neperlivá)                 
0,33l Sulinka  minerálna voda                     
0,75l Sóda čapovaná                      
0,25l Red Bull energeticky nápoj                  

Teplé nápoje 
Espresso  (7g káva, 10g cukor, kapucín)         
Espresso Lungo (7g káva, 10g cukor, kapucín)        
Cappuccino (7g káva, 10g cukor, mliečna pena)        
Café Latte Macchiato  (7g káva, 10g cukor, mliečna pena)       
Viedenská káva (7g káva, 10g cukor, šľahačka)        
Bezkofeínová káva (7g káva bez kofeínu, 10g cukor, kapucín)       
Horúca čokoláda (25g horúca čokoláda, šľahačka)        

Čaj podľa ponuky  


