Hlavné Jedlo / Fő Étel
Ryby / Hal

Menu

Zubáč v chrumkavom obale, dijonemajonézová omáčka, Gouda syr
Süllő, ropogós kéregben, dijoni majonézzel
és Gouda sajttal
-1,3,4,7- 180 g 9,90 eur

Predjedlo / Előétel

Pstruh na rošte s prosciuttom,
chrumkavé cibuľové krúžky
Rostonsült pisztráng prosciuttoba göngyölve,
lyoni ropogós hagymakarikákkal
- 1,4- 180 g 9,90 eur

Divinová paštéta, čučoriedkový lekvár, hrianky
Vadpástétom, áfonyalekvárral, pirítós
-1,3,7- 120 g 5,90 eur
Sedliacka misa z mangalice
Mangalica paraszttál
-1,3,10- 150 g 4,90 eur
Kačacia pečeň s pomarančovým - ﬁgy lekvárom
Kacsamáj narancsos füge lekvárral
-1- 120 g 7,90 eur

Polievky / Levesek
Zeleninová krémová polievka s chrumkavou cibuľou
Zöldség krémleves pirított hagymával
-7,9- 0,33l 2,50 eur
Domáca slepačia polievka
Házi tyúkhúsleves
-1,9- 0,33 l 2,50 eur
Rybacia polievka “Dunai“
Dunai halászlé
-4- 0,5 l 3,50 eur
Fazuľová polievka “Jókai“
Jókai Bableves
0,5 l 3,50 eur

Syrové gnocci s lososom
Ropogós Lazac sajtos gnocci-val
-1,4,7- 180 g 9,90 eur

Hydina / Szárnyasok
Kurací steak so syrom “Camambert” a grilovanou zeleninou
Csirkesteak “Camembert” sajttal és grill zöldséggel
-7- 180 g 10,90 eur
Kačacie prsia s karamelizovanou cibuľkou na pomarančoch
Ropogós kacsamell karamelizált narancsos hagymával
180 g 11,90 eur

Mangalica / Mangalica
Vyprážané karé z mangalice
Rántott mangalica karaj
-1,3,7- 180 g 9,90 eur
Panenka z mangalice s kačacou pečeňou
a lesnými hríbmi
Mangalica szűz kacsamájjal és erdei gombával
180 g 13,90 eur

Hovädzie a Divina / Marha és Vad
Hovädzí steak
Marha bélszín steak
+omáčka podľa želania /
+ mártás kívánság szerint
180 g 14,90 eur
Jelenie stehno s cestovinami tagliatelle a omáčkou lesných hríb
Szarvascomb tagliatelle tésztával, erdei gombamártással
180 g 14,90 eur

Ľahké Jedlá / Könnyű Ételek
Grilované krevety s čerstvým šalátom a syrovými variáciami
Grillezett rákok friss salátával és sajtvariációval
- 2,7- 180 g 9,90eur
Špagety “Puttanesca“ so sušenými paradajkami a parmezánom
“Puttanesca“ spagetti szárított paradicsommal és parmezánnal
-1,7- 300 g 8,90 eur

Špeciality Našej Kuchyni / A Konyha Specialitásai
Misa Platan pre 2 osoby
2 személyes Platán tál
- 1,3,7- 400 g 19,90 eur
Misa Platan pre 4 osoby
4 személyes Platán tál
-1,3,7- 800 g 39,80 eur

Dezert / Desszert
Podľa dennej ponuky / Nap ajánlat szerint
-1,3,7- 120 g 3,50 eur

Príloha / Köretek
1,90 eur
Ryža /Rizs
Zemiaky na cibuľke/Hagymásburgonya
Zemiakové rosty / Krumplis röszti -1,3Grilovaná zelenina /Grill zöldség
Hranolky / Hasábburgonya
Opekané zemiaky/Sültburgonya

