2- chodové menu (polievka + hlavné jedlo)
3- chodové menu (polievka + hlavné jedlo + dezert)

12,00 € / osoba
15,00 € / osoba

Polievky: (Vyberte si prosím 1 typ polievky na obed / večeru)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tradičná kapustová s údeným mäsom, klobásou a hubami
Silný mäsový vývar
Zemiakový krém so slaninovým chipsom
Zeleninová s mrveničkou
Paradajková polievka s bylinkovým pestom
Brokolicový krém s krutónmi

Hlavné jedlá: (Vyberte si prosím maximálne 3 typy hl. jedla na obed / večeru)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Hovädzie ragú na červenom víne so žemľovým knedlíkom
Kurací steak na bylinkách s dusenou ryžou
Steak z bravčovej krkovičky s viedenskou cibuľkou a opekanými zemiakmi
Morčací filet s holandskou omáčkou a špargľou s varenými zemiakmi
Bravčové líčka na koreňovej zelenine s bylinkovou ryžou
Maďarský guľáš s knedľou
Treska na grile s rozmarínom, opekané zemiaky
Cestoviny tagliatelle so špenátom, smotanovou omáčkou, posýpané orechmi
Grilovaný hermelín s brusnicovou omáčkou a hranolkami
Kuriatkové risotto so šalotkou a parmezánom

Dezerty: (Vyberte si prosím 1 typ dezertu na obed / večeru)
1)
Jablková štrúdľa
2)
Lávový koláč so šľahačkou a zmrzlinou
3)
Čokoládový muffin s ovocím
4)
Domáca panna cotta s lesným ovocím
5)
Domáci perník s čokoládou a šľahačkou
6)
Tvarohovo-jablkový závin s hrozienkami

ZABÍJAČKOVÝ BUFET

21,00 € / osoba

Polievka:
Tradičná krúpová s údeným mäsom a zeleninou
Hlavné jedlá:
Zabíjačková kapusta s liptovskými drobmi, jaterničkami a krvavničkami
Pečené bravčové koleno na čiernom pive
Bravčové kotlety s demi glace
Bravčové rebrá na čiernom pive
Prílohy:
Zemiakové gnocchi
Pečené zemiaky
Horčica, chren, kyslé uhorky, baranie rohy
Šaláty:
Slovenský zemiakový
Kapustový s mrkvou
Dezert:
Čučoriedkový koláč s mrveničkou
Jablkové dolky s karamelovým krémom

„LIPTOVSKÉ ŠPECIALITY“

21,00 € / osoba

Polievka:
Tradičná kapustová s údeným kolenom, klobásou a sušenými slivkami
Hlavné jedlá:
Konfitovaná bravčová krkovička na strapačkách
Grilované špízy z bravčovej panenky
Filety pstruha so smotanovo-kôprovou omáčkou
Prílohy:
Pečené zemiak s bryndzou a slaninkou
Tarhoňa s hubami
Šaláty:
Cviklový
Miešaný
Dezert:
Domáci slivkovo-tvarohový koláč
Domáca makovo-višňová štrúdľa

