
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                        Mäso nakupujeme od slovenských chovateľov            

                               

                               200g   Grilované bylinkové kuracie prsia     6,90 € 

200g  Kuracie prsia v slaninovom obale     6,90 € 

200g  Kuracie stehná na rošte       6,90 € 

200g  Grilovaný hydinový špíz                         6,90 €  

                               200g   Domáca grilovaná klobása      6,90 € 

 

200g  Bravčová krkovička s cesnakom     6,50 € 

400g   Grilované bravčové rebierka Pikant     8,50 € 

    

200g           Grilovaný hovädzí steak                                 14,90 € 

                               200 g           Pleskavica  / základná,cibuľa,paprika /               6,90 € 

                               200g            Pleskavica gurmánska / udený syr, slanina /     6,90 €           

                               200g Čevapčii                                                             6,90 € 

                               150g            Hamburger s čerstvou zeleninou, 

                                                   hranolky                                                           8,20 € 

                                    Hovädzie a teľacie mäso nakupujeme od regionálneho                                          

                                    dodávateľa, ekochov - Farma Turová 

 

                               200g           Grilovaný filet zo zubáča s bylinkovým  

                   maslom                                                             15,90 € 

                                           200g           Steak z lososa na rošte               14,90 € 

1ks          Pstruh z jazera                   14,80 € 

        /Vami ulovený, kuchárom upravený/ 

300g           Pražma královská na rošte     12,90 €  

         so špenátovými zemiakmi 

+ doblok za 10g ryby nad 300g                 0,35 €  

                          

                                 

  



 
  
 
 
 
 
 
 
 

                               200g       Plnené šampiňóny na rošte      4,80 € 

                                                  / syr údený, šunka / 

                                            200g        Šampiňóny na rošte neplnené      3,80 € 

                                  50g        Grilovaná marinovaná paprika                         1,20€ 

                so sladkokyslou šalotkou  

300g        Grilovaný zeleninový tanier                               4, 90 €   

300g        Grilovaná kukurica s maslom /1ks/                     2,90 €  

100g       Baklažán na rošte                                            1,60 € 

                               100g       Cuketa na rošte                                                   1,60€ 

                               100g        Paprika na rošte                                                1,60€                                     

                      100g        Cibuľa na rošte      1,20 € 

                               

                               100g        Domáci sezamový bochník                       1,00 €  

                                           /  vlastná výroba  /   

40g         Urnebes- pochúťka z balkánskeho syra          2,00 €  

                               50g    Papriková pena, Ajvar       1,50€              50g  Ohnivá omáčka                     1,50€ 

50g    Barbecue omáčka             1,50 €             50g   Bylinkovo-cesnakový           1,50€ 

                                dressing 
 

                                                             špeciálna ponuka: 
Pečené prasiatko                                             1 kg     19,00€ 
( pripravené do chrumkava v celku na drevenom uhlí) 

                        Pečené jahňa                                                   1 kg     29,00€ 

( z domáceho chovu, pripravené do chrumkava v celku na drevenom uhlí ) 
                                                
                                     Dovoľujeme si upozorniť Vážených hostí, že prasiatko a jahniatko 

 pripravujeme na objednávku na t.č : 048 4188550 
V prípade objednávky mimo nášho zariadenia, ponúkame 20% zľavu 

        z celkovej ceny špecialít z roštu, vrátane prasiatka a  jahňaťa . 
                                  Cenník ponuky je platný od 1.6..2017. Ceny mäsa sú uvedené v surovom stave.  
                                  Ceny sú vrátane 20% DPH. 
                                   Dobrú chuť a príjemné posedenie Vám želá šéfkuchár Ivan Michálik 
                                                                                                   a roštmajster Bojan Randelovič 
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