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POLIEVKY
Domáca slepačia polievka 0,25l (1,3,9)

1,50 €

(s kuracím mäsom a gágoríkmi)

Cesnaková polievka 0,25 l (1,3,7)

1,50 €

(s opraženým chlebom, šunkou a syrom)

Brokolicová krémová polievka 0,25l (1,7)

2,10 €

(s opraženým chlebom)

Talianska paradajková polievka 0,25l (1,7)

2,10 €

(s mozzarellou)

Šampiňónová krémová polievka 0,25l

2,10€

(1,7)

(s opraženým chlebom)

Vážený zákazníci v čase od 11:00 - do 13:00 hod. máme pre Vás pripravenú ponuku našich
polievok k jedlám na objednávku, k pizziam a šalátom so zníženou cenou za 0,10 €

ŠALÁTY
Ľahký rukolový šalát s jablkami 210g (7,8)

4,60 €

Rukola, vlašské orechy, jablko, suš.paradajky, Niva, olivový olej
Caprese šalát 200g (7)
Mozzarella, paradajky, bazalková omáčka
Osviežujúci kurací šalát 330g
Grilované kuracie prsia na Kari korení, ľadový šalát, pór, pomaranč, citrónová šťava, soľ
Gyros šalát s hranolkami 410g (1,7,10,11)
Hranolky, kurací Gyros, ľadový šalát, čerstvé paradajky, feferóny, cibuľa fialová, zelené a čierne olivy, dressing
Fitnes šalát 250g (3,7)
Ľadový šalát, miešaná zelenina, gril. kuracie prsia, dressing
Šopský šalát 250g (7)
Paradajky, paprika, uhorky, cibuľa, syr Feta
Ľadový šalát s rukolou 250g (7)
Ľadový šalát, rukola, oliva, syr Feta, paradajky
Syrový tanier s údenou klobásou 400g (6,7,8,12 )
Zmes syrov eidam, balkánsky, niva, údená klobása, cibuľa, vlašské orechy, jablko

3,50 €
4,50 €
4,80 €
4,90 €
3,80 €
4,40 €
6,20 €

HLAVNÉ JEDLÁ
Bravčová panenka s Oravskou slaninou a hubovou omáčkou 180g, 50g (1,3,6,7,9)

7,90 €

Medailóny z bravčovej panenky obalené Oravskou slaninou,

Bravčove karé na slanine s dusenou cibuľou a paradajkami 130g, 30g
Karé prírodne, dusená cibuľa na slanine s čerstvou paradajkou a paprikou
Čiernohorský bravčový alebo kurací rezeň 150g (1,3,7)
v zemiakovom cestíčku, strúhaný syr
Vyprážaný bravčový alebo kurací rezeň 140g (1,3)
Prírodný kurací rezeň s dusenou zeleninou na masle 130g, 150g (7)
Kur. prsia, dus. zelenina na masle (brokolica, karfiol, mrkva)
Prírodný kurací rezeň 130g
Kuracie prsia, čierne korenie, soľ

Prírodný kurací rezeň s broskyňou prekladaný so šunkou a syrom 130g (6,7, 12)
Kuracie prsia, dusená šunka, plátok syra, broskyňa
Kurací Stroganoff 200g (7,10)
Kuracie prsia, smotana, horčica, cibuľa, paradajkové pesto
Kuracia roláda so šunkou a mozzarellou 180g (6,7, 12)
Kuracie prsia s dusenou šunkou plnené mozzarellou

4,50 €
4,40 €
4,20 €
4,40 €
3,90 €
4,40 €
4,30 €
5,20 €
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VYPRÁŽANÝ SYR,
RIZOTO
Vyprážaný syr so šunkou 130g (1,3,7)
Vyprážaný syr 100g (1,3,7)
Zeleninové rizoto 400g (7)

3,60 €
3,30 €
3,20 €

Ryža, zeleninová zmes (mrkva, zelený hrášok, kukurica), syr
Kuracie rizoto so šampiňónmi 400g (7)
Ryža, kuracie prsia, šampiňóny, smotana, syr
Rizoto - Dolce 400g (7)
Ryža, kuracie prsia, kuracia pečeň, mandarínky, ananás, syr

4,30 €
4,30 €

CESTOVINY
Prosciutto con pomodori 400g - Sušená šunka v paradajkovej omáčke s pórom (1,3,7)
Cestoviny Pappardelle, sušená šunka, cherry paradajky, pór, chilli, cesnak, olivový olej, korenie, Granna Padano
Funghi e panna 400g - Cestoviny s hubovou omáčkou na smotane (1,3,7,8,9,12)
Cestoviny Pappardelle, šampiňóny, cesnak, smotana, soľ, cibuľa, zmes lesných húb, olivový olej, korenie
Quattro Formaggi 400g - Cestoviny so syrovou omáčkou na smotane (1,3,7,8,9,12)
Cestoviny Reginelle, zmes syrov Grana Padano, Gorgonzola, Niva, Mozzarella, smotana
Basilico e Rustiche 300g - Cestoviny s bazalkovým pestom (1,3,4,7,8)
Cestoviny Rustiche, bazalkové pesto, olivový olej, cesnak
Pomodoro piccante 300g - Pikantné cestoviny s paradajkovou omáčkou (1,3,4,7,8)
Cestoviny Chitarrine al peperoncino, čerstvé paradajky, Sušené paradajky, cesnak bazalka, Oravská slanina

5,40 €
4,80 €
4,80 €
4,60 €
4,60 €

PIZZA
Margherita 500g (1,7)
Základ, syr, čerstvé paradajky
Vegetariana 590g (1,7)
Základ, syr, paradajky, brokolica, kukurica, šampiňóny
Funghi 500g (1,7)
Základ, syr, šampiňóny
Šunková 500g (1,7)
Základ, syr, šunka
Salámová 540g (1,7)
Základ, syr, saláma, zelené olivy
Pancetta 510g (1,7)
Základ, syr, Oravská slanina, cibuľa, cesnak
Pancetta uovo 530g (1,3,7)
Základ, syr, Oravská slanina, cibuľa, vajcia 2 ks, cesnak
Capri 540g (1,7)
Základ, syr, šunka, kukurica, šampiňóny
Gazdovská 545g (1,7)
Základ, syr, Oravská slanina, klobása, cibuľa, bar. rohy, cesnak
Diabolská 580g (1,7)
Základ, syr, saláma, Oravská slanina, cibuľa, Niva, chilli papričky
Quattro Formaggi 540g (1,7)
Základ, Hriňovská tehla, Niva, Parmezán, Mozzarella
Quattro Formaggi smotanová 540g (1,7)
Smotana, Hriňovská tehla, Niva, Parmezán, Mozzarella
Hawai 530g (1,7)
Základ, syr, šunka, ananás
Tuniak 510g (1,4,7)
Základ, syr, tuniak, cibuľa
Kuracia 560g (1,7)
Základ, syr, kuracie mäso, kukurica, šampiňóny
Piano špeciál 510g (1,7)
Základ, syr, sušená šunka, sušené paradajky, rukola, parmezán

3,70 €
4,40 €
4,20 €
4,20 €
4,40 €
4,40 €
4,70 €
4,70 €
4,80 €
4,80 €
4,90 €
4,90 €
4,50 €
4,50 €
4,80 €
6,10 €
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Calzone kapsa šunková 575g (1,7)

5,60 €

Základ, syr, šunka, čerstvé paradajky, šampiňóny, rukola
Capricciosa 560g (1,7)
4,70 €
Základ, syr, šunka, šampiňóny, artičoky
Quattro staggioni 600g (1,7)
4,90 €
Základ, syr, šunka, šampiňóny, artičoky, čierne olivy, zelené olivy
Vulcano 550g (1,7)
4,80 €
Základ, syr, cibuľa, Niva, chilli papričky,saláma Ventricina piccante (jemne pikantná)
Napoli Piccante 540g (1,7)
4,80 €
Základ, syr, klobása Napoli piccante, zelené olivy, čierne olivy
Marche 600g (1,7)
6,10 €
Základ, syr, klobása Napoli piccante (pikantná), saláma Ventricina piccante (jemne pikantná), Malokarpatská saláma,
Kapary, mozzarella
Tutto insieme 660g (1,7)
6,40 €
Základ, syr, cibuľa, šunka, saláma Ventricina piccante (jemne pikantná), kukurica, šampiňóny, chilli papričky
Gyros pizza 680g (1,7,10,11)
6,40 €
Základ, syr, kurací Gyros, pór, kúsky čerstvých paradajok
Pečeňová pizza 610g (1,7)
4,80 €
Základ, syr, restovaná kuracia pečeň, cibuľa
Pizza rožky 300g (1,7)
4,30 €
Oravská slanina alebo dusená šunka, syr
Pizza tyčinky 240g (1,11)
2,30 €
Tyčinky z pizza cesta posypané so Sezamom

PALACINKY A ZÁKUSKY,
DEZERTY, ZMRZLINA
Palacinky s horúcim ovocím a zmrzlinou 250g (1,3,7,8)

3,90 €

Palacinky, vanilková zmrzlina 75cl, šľahačka, lesné ovocie, červené víno, cukor, čok. poleva

Palacinky s ovocím a šľahačkou 220g (1,7)
Palacinky s džemom 180g (1,7)
Zebra rez 110g (1,3,7,8)
Malinovo tvarohový rez 160g (1,3,5,6,7,8,11,12)
Višňovo čokoládový rez 150g (1,3,5,6,7,8,12)
Fraiser cake 140g Tvarohový koláč (1,3,5,6,7,8,10,11)
Cheesecake 140g Tvarohový koláč (1,3,5,6,7,8,10,11)
Zmrzlina podľa dennej ponuky (3,6,7,8)

2,50 €
2,10 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
2,90 €
2,90 €
2,10 €

Zmrzlina 75cl, šľahačka, čokoládová poleva

Zmrzlinový pohár so šľahačkou a ovocím (3,7)

2,60 €

Miešané ovocie 100g, zmrzlina 75cl, šľahačka, čok. poleva

Miešaný ovocný pohár 110g (7)

1,90 €

PRÍLOHY K JEDLÁM
A OMÁČKY
Hranolky zemiakové 200g
Zeleninové hranolky 200g (1)
Americké zemiaky 200g
Varené zemiaky s petržlenovou vňaťou na masle 200g (7)
Dusená zelenina na masle 150g (7) (brokolica, karfiol, mrkva)
Ryža dusená 200g
Paradajkový šalát 150g (sladkokyslý nálev)
Uhorkový šalát 150g (sladkokyslý nálev)
Uhorkový šalát so smotanou 150g (7)
Miešaný šalát šalát 150g (paradajky, uhorky, cibuľa)
Zeleninová obloha 50g
Kompóty 100g (podľa dennej ponuky- brosk., mandarínkoví)

1,20 €
1,50 €
1,20 €
1,20 €
2,50 €
1,10 €
1,50 €
1,50 €
1,60 €
1,60 €
1,50 €
1,50 €
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Omáčky 50g (7) (Chilli s paradajkou, pochúťková smotana s Bazalkou alebo Cesnakom, soľ, 1000 ostrovov)
Tatárska omáčka 50g (3,7)
Smotana do kávy 10g (7)
Šľahačka zo smotany 20g (7)
Citrón (rez citrónu)5g
Med 2g
Chlieb 20g

0,60 €
0,50 €
0,20 €
0,50 €
0,10 €
0,20 €
0,10 €

PRÍLOHY NA PIZZU A CESTOVINY
Vajcia 2 ks cca 60g + soľ, čierne korenie ml. (3) Kukurica, Ananás kúsky 30g, Rukola 15g,
Olivy čierne30g, Olivy zelené 30g, Brokolica 30g, Cibuľa 30g, cesnak 5g, Pór 30g, Baranie rohy 30g,
Chilli papričky 10g, Šampiňóny 30g, Paradajky čerstvé 40g,
Artičoky 50g, Suš.paradajky 30g(9), Kapari 30g, Šunka 50g, Saláma 50g, Klobása 30g,
Oravská slanina 30g, (6,10,12)
Kurací Gyros100g(10,11), Kuracie prsia, pečeň 70g, Sušená šunka 50g (12), Tuniak kúsky 50g (4)
Klobása Napoli piccante 50g (6,10,12), Saláma Ventricina piccante 50g (6,10,12)
Syr Niva 30g (7), Hriňovská tehla 100g (7), FITAKI 30g(7), Mozzarella 50g (7), Grana Padano 30g(7)

0,60 €

0,90 €
1,40 €
0,90 €

Vážení zákazníci
Pri polovičnej porcii účtujeme 70% z ceny jedla. V prípade kombinácii pizze na polovicu, taktiež účtujeme 70%
z ceny pôvodnej pizze. Váhu jednotlivých jedál uvádzame v surovom stave
Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že suroviny, z ktorých pre Vás pripravujeme jedlá a pokrmy môžu
obsahovať alergény.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 127/2012 Z. z.
ZLOŽKY VZŤAHUJÚCE SA K § 9 ODS. 4, 5 A 7
1. Obilniny obsahujúce glutén (t. j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody) a výrobky z nich okrem
a) pšeničných glukózových sirupov vrátane dextrózy, ako aj výrobky z nich, ak proces, ktorému sa podrobili, pravdepodobne nezvýši
stupeň alergénnosti určený Európskym úradom pre bezpečnosť potravín pre výrobok, z ktorého pochádzajú,
b) pšeničných maltodextrín, ako aj výrobky z nich, ak proces, ktorému sa podrobili, pravdepodobne nezvýši stupeň alergénnosti určený
Európskym úradom pre bezpečnosť potravín pre výrobok, z ktorého pochádzajú,
c) jačmenného glukózového sirupu,
d) obilnín používaných na výrobu destilátov alebo etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu určeného na liehoviny a iné alkoholické
nápoje.
2. Kôrovce a výrobky z nich.
3. Vajcia a výrobky z nich.
4. Ryby a výrobky z nich okrem
a) rybacej želatíny používanej ako nosič vitamínov alebo karotenoidových prípravkov,
b) rybacej želatíny alebo rybacieho gleja používaných na čírenie piva a vína.
5. Arašidy a výrobky z nich.
6. Sójové zrná a výrobky z nich okrem
a) úplne rafinovaného sójového oleja a tuku, ako aj výrobky z nich, ak proces, ktorému sa podrobili, pravdepodobne nezvýši stupeň
alergénnosti určený Európskym úradom pre bezpečnosť potravín pre výrobok, z ktorého pochádzajú,
b) prírodných zmesných tokoferolov (E 306), prírodného D-alfa-tokoferolu, prírodného D-alfa-tokoferolacetátu, prírodného D-alfatokoferolsukcinátu sójového pôvodu,
c) fytosterolov a esterov fytosterolov získaných z rastlinných olejov sójového pôvodu,
d) fytostanolesteru získaného zo sterolov rastlinného oleja sójového pôvodu.
7. Mlieko a výrobky z neho (vrátane laktózy) okrem
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a) srvátky používanej na výrobu destilátov alebo etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu určeného na liehoviny a iné alkoholické
nápoje,
b) laktitolu.
8. Orechy, ktorými sú mandle (Amygdalus communis L.), lieskové orechy (Corylus avellana), vlašské orechy (Juglans regia), kešu (Anacardium
occidentale), pekanové orechy [Carya illinoiesis (Wangenh). K. Koch], para orechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamové
orechy a queenslandské orechy (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich okrem orechov, ktoré sa používajú na výrobu destilátov alebo etylalkoholu
poľnohospodárskeho pôvodu určeného na liehoviny a iné alkoholické nápoje.
9. Zeler a výrobky z neho.
10. Horčica a výrobky z nej.
11. Sezamové semená a výrobky z nich.
12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l vyjadrené ako SO2.
13. Vlčí bôb a výrobky z neho.
14. Mäkkýše a výrobky z nich.

