
Silný hovädzí vývar
s pečeňovou knedličkou a zeleninou

0,33L/ 4,10€   *1,3,9

Fazuľová polievka
s údeninami zo žitného ostrova Créme fraiche, náš domáci chlieb

0,33L/ 5,90€   *1,7,9

Sezónna polievka
ktorú ponúkame podľa sezónnych surovín v roku

Rybacia polievka
zo sladkovodných rýb, paprík a paradajok, pasírovaná a

preložená �letou z ryby, náš domáci chlebík
0,33L/ 5,60€   *1,4,9

Grilovaný kozí syr
s hruškovo-šafranovým chutney,

naše pečené sladké pečivo
100g./ 7,90€   *1,3,7,11

Grilované chorizo
španielska klobása podľa našej receptúry, chilli salsa z

pečených paprík a náš domáci chlebík
100g./ 7,50€   *1,10

pre Vašu spoločnosť
grilovaný kozí syr s hruškovo-šafranovým tartárom, jemný hovädzí tataráčik

dekorovaný rukolou ochutenou s chilli olejom, grilované chorizo - španielska klobása
podľa našej receptúry, chilli salsa z pečených paprík, plátky kačacích pŕs Sous vide, omáčka

z červenej kapusty, domáci cibuľový džem, rustikálna bageta, hrianky z chlebíka
pečeného v našej peci, sladké pečivo, domáci chlebík

400g./ 36,50€   *1,2,4,7,10,11

Jemný hovädzí tataráčik
Uruguay

s hriankami z chlebíka pečeného v našej peci, dekorované rukolou ochutenou s chilli olejom
                  100g./ 11,30€   *1,3,10

200g./20,30€

(Neodporúča sa konzumovať tepelne nespracované mäso a vajcia deťmi,
tehotnými, dojčiacimi ženami a taktiež osobám s oslabenou imunitou)

Tento pokrm Vám radi pripravíme aj so sebou, pre Vaše posedenie  u Vás doma



Tradičný Caesar šalát
z listov rímskeho šalátu, parmezán,
slaninový prach, Caesar dressing,
krutóny
200g./ 7,70€   *1,3,4,7,10

Tagliata šalát
plátky sprudka opečenej hovädzej sviečkovice podávané na 

rukolovom šaláte so sušenými paradajkami a domácim medovo –
balsamicovým dressingom, parmezán a rustikálna bageta

200g. - 100g. / 14,90€   *1,7

opečené kúsky lososa
100g./ 4,50€   

kúsky marinovaných kuracích pŕs
100g./ 3,20€

sprudka opečené tigrie krevety
100g./ 4,90€   *2

Do  Caesar šalátu
si môžete pridať

Rukolový šalát
s medovo – balsamicovým dressingom,
cherry rajčinami a parmezánom  
150g./ 4,50€   *7

Miešaný šalát
s čerstvou zeleninou, domáci
bazalkový dressing
150g./ 4,50€   *10

Šafranové rizoto
s tigrími krevetami, dekorované s
novozélandskými slávkami
200g.-100g./ 14,50€   *2,7

Filetovaný zubáč
pečený na grile, podávaný s ružovými
raviolami plnenými ricottou a červenou
repou na estragónovej omáčke,
pražené pistácie
200g./ 14,70€   *1,3,7,8,10

Pečený losos
v banánovom liste, kumquátová omáčka,
pomarančovo-zázvorový
kuskus s koriandrom
200g./ 16,80€   *1,3,7

Maslová ryba
Jemná biela ryba pečená na platni s cesnakom
a tymianom, pošírované zemiačiky s vňaťkou,
šafranová omáčka a petržlenový olej
180g./ 14,80€
*1,4,7,10

Dubákové gnocchi
domáce gnocchi premiešané a zjemnené maslom s
dubákovou omáčkou a parmezánom, hlúzovkový olej
300g./ 12,50€   *1,3,7

Tigrie krevety
sprudka opečené na chili a cesnaku,
dekorované s novozélandskými slávkami, 
maslovo-koriandrová omáčka, 
domáca rustikálna bageta
200g./ 17,90€   *1,2,4,7

(lúpané)



Pečené hovädzie rebrá
potreté chimichurri argentínskou salsou, pomarančový

dip s chilli a domáci chlebík
400g./ 18,80€   *1,6,9,10,14

Classic burger
vyzreté uruguajské hovädzie mäso v domácej žemli s chedarom,

chrumkavou slaninkou, nakladanými uhorkami, čerstvou cibuľkou,
rajčinou a domácou majonézou, hranolky, tatárska omáčka

270g./ 15,50€   *1,3,7,10

Grilované kuracie prsia Supréme
z mladého kuriatka s dubákovou omáčkou, domáce gnocchi,

parmezánové hobliny a hlúzovkový olej
200g./ 14,50€   *1,3,7

Grilované kuracie krídelká
s pikantným dipom, čerstvou čalamádou

a domácim pečeným chlebíkom
450g./ 10,80€   *1,3,7,10

Bravčová panenka Sous vide
opečená na grile so špikovou kosťou, zemiakové pyré s hlúzovkami,

marinovaná cvikla, �alový kar�ol a horčicová majonéza
180g./ 14,50€   *7,10

Kačacie prsia Sous vide
s omáčkou z červenej kapusty a zemiakovými lokšami,

domáci cibuľový džem, strúhanka z vinného octu
200g./ 18,20€   *1,3

Poctivý Wiener schnitzel
z teľacej kvetovej špice, so zemiakovým šalátom

180g./ 16,20€   *1,3,7,10

Gorgonzola burger
vyzreté uruguajské hovädzie mäso v domácej žemli s rukolou,

pečenou paprikou, smaženou cibuľkou, gorgonzolou, chrumkavou
slaninou a dipom z hrubozrnnej horčice, hranolky, tatárska omáčka

270g./ 16,50€   *1,3,7,10



200g.

300g.

400g.

28,80€   *7

32,50€   *7

36,80€  *7

LADY
GENTLEMAN
JUMBO

COMBO

Hovädzia sviečkovica 
URUGUAY

Steak Vám prepečieme 
podľa priania:

Zvoľte si omáčku

alebo salsu

Vyberte si prílohu:

RARE
  studený červený stred 
  (skoro surový)
MEDIUM RARE
  teplý ružový stred 
  (stredne krvavý)
MEDIUM
  teplý bledoružový stred
  (šťavnatý)
MEDIUM WELL
  horúci, mierne ružový stred  
  (suchší)
WELL DONE
  horúci, šedý stred 
  (prepečený) – najmenej odporúčaný

Varené zemiakové guličky s 
maslom a petržlenom *7
Guľaté zemiačiky pečené so cherry 
rajčinami a rozmarínom
Domáce hranolky
Grilovaná sezónna zelenina
Zemiakové pyré s hlúzovkou *7
Miešaný šalát z čerstvej zeleniny *10
Rukolový šalát so cherry rajčinami
a parmezánom *7

DUBÁKOVÁ KRÉMOVÁ *1,3,7,10
PFEFFER – zo zeleného korenia *1,3,7
ŠAFRÁNOVÁ *1,7

CHILLI SALSA -  z pečených paprík
CHIMICHURRI – Argentínska salsa

Hovädzia
sviečkovica

800g./ 79,60€   *7
(Uruguay)

Zostavte si svoj tanier
jedla tak, ako ho máte

radi.  Jemná omáčka
alebo dip a  príloha

je v cene!!!

Zostavte si svojE JEDLO
tak, ako ho máte radi. 

Omáčky a prílohY
Sú v cene!!!



alebo:

Čokoládový fondant
z belgickej čokolády s chilli, višňami naloženými v

javorovom sirupe, vanilková zmrzlina, višňová omáčka
150g./ 5,80€   *1,3,7

1000g.
...z plodov mora a rýb

na platni pečená maslová ryba, �letovaný zubáč pečený na grile, obaľované
krevety v panko strúhanke, grilovaná sezónna zelenina,

domáca rustikálna bageta, šafranová omáčka
600g.-400g./ 33,50€   *1,2,3,4,10

1400g.
...zo šťavnatého mäsa na grile

grilované kuracie krídelká, chrumkavé kúsky kuracích pŕs obaľované
v panko strúhanke, hovädzie rebrá potreté argentínskou salsou chimichurri,

pečené zemiačiky so cherry rajčinami a rozmarínom, čerstvá čalamáda
Dressingy: pikantný, domáca tatárska omáčka

850g.-550g./ 30,50€   *1,3,7,10

Škoricové Créme brulée
s marinovanou hruškou a orechovou zmrzlinou

150g./ 5,50€   *3,7,8

Pohár z gaštanového pyré
s vanilkovým krémom ochuteným s vaječným likérom, vanilková zmrzlina

150g./ 5,70€   *3,7

Dezert podľa sezónnej ponuky


