
Slávnostné menu 
 

Prípitok: 

Cinzano (bianco, rose, dry) –  2,20€ 

Hubert de luxe – 2,00€ (jahoda - 0,50€) 

Detské šampanské – 1,00€ 

 

Polievky: 

Slepačí vývar s rezancami – 2,50€ 

Hovädzí vývar s rezancami – 2,80€ 

 

Hlavné jedlá: 

Thajské kura na kari – 9,00€ 

Fritované kuracie prsia plnené šunkou, mozzarellou a sušenou paradajkou – 9,60€ 

Grilovaná bravčová panenka na hubovej omáčke – 10,20€ 

Černohorský rezeň z bravčovej panenky – 9,00€ 

Fritovaný bravčový rezeň – 8,40€ 

Fritované kurací rezeň – 8,40€ 

Kurací plátok na prírodnej omáčke – 7,20€ 

Mäso troch farieb na demi-glace omáčke (kuracie prsia, bravčové karé, hovädzia 

sviečkovica) -  11,40€ 

Bravčová panenka na smotanovom krupote – 12,60€ 

Pečené kačacie stehno s karamelizovanou červenou kapustou a lokšami – 15,00€ 

Fish & chips s hraškovým pyré (Aljašská treska) – 8,40€ 

Grilovaný filet s lososa podávaný so sviežim listovým šalátom preliaty medovo-

citrónovým prelivom– 15,50€ 

 



Prílohy: 

Hranolky – 2,00€ 

Batátové hranolky – 3,00€ 

Dusená ryža – 2,00€ 

Varené zemiaky s maslom a petržlenovou vňaťou – 2,00€ 

Opekané zemiaky – 2,00€ 

Zemiakové krokety – 2,50€ 

Malý miešaný šalát - 3,50€ 

Majonézový šalát – 3,00€ 

Zemiakovo – cibuľový šalát – 2,50€ 

 

CENY sú uvedené na jednu porciu 

Cena detskej porcie je – 20% z ceny uvedenej v ponuke. 

Možnosť nacenenia vlastného menu. 

Výzdoba – základná výzdoba (obrus, servítky, dekorácia na stôl) – 1,50€ /osoba 

Individuálne požiadavky klienta na výzdobu – cena na základe dohody 

 

Vstup do interiérového ihriska – 3,00€ /dieťa (v prípade detskej narodeninovej 

oslavy – oslávenec má vstup ZDARMA) 

Po dohode je možné si doniesť vlastný alkohol okrem vína a piva, za podmienky 

objednania si komplet menu (prípitok, polievka, hlavné jedlo). Na donesený 

alkohol je fľaškovné 5,00€ na otvorenú fľašu. 

Možnosť rezervovania uzavretej spoločnosti  pri obsadenosti minimálne 40 miest 

pri objednaní komplet menu v minimálnej sume 20,00€ / osoba – cena 150,00€. 

Zákazník má možnosť doniesť si na oslavu vlastnú tortu v počte 1ks, za každú 

ďalšiu tortu si účtujeme poplatok  5 €. Za prinesené zákusky si účtujeme 

poplatok  5€, za prinesené slané pochutiny si účtujeme poplatok  5 €.  

Ceny sú vrátane DPH. Cenník platný od  10.03.2022. 



V prípade ďalších otázok  kontaktujte tel.č. 0904 577 963, e-mail: 

lucia.pokusova13@gmail.com 

mailto:lucia.pokusova13@gmail.com

