
ŠPECIÁLNA PONUKA – Špargľa 

„Kráľovská zelenina“ 
Ako kráľovská zelenina nie je nazývaná iba kvôli svojej cene, ale pramení to hlavne z histórie. Poznali ju Egypťania, Gréci i Rimania,     

no bol to až slávny Ľudovít XIV., kto dal založiť rozsiahle špargľové záhrady. Táto úžasná zelenina je nielen liečivá  (obsahuje kalcium, 
železo, vitamíny C, B1, B2 a E), ale už dlhšiu dobu je považovaná aj za afrodiziakum. Má priaznivé účinky na srdce a varená vo víne 

blahodarne pôsobí na nervový systém 😊 A viete, ako najlepšie zistíme, či je špargľa čerstvá? Mala by sa zlomiť, nemala by byť 

gumená a keď o seba pošúchame dve špargle, tak by mali vŕzgať. Škoda, že rastie iba tak krátko ☹  

 

RAŇAJKY 
120 g Špargľový chlieb         /1,3,7/                          4,20€ 

Krajec pohánkového chleba, cherry paradajky so slaninou, kúsky špargle, reďkovka 
 

POLIEVKA 
0,25 l Špargľový krém s bielym vínom        /1,7,12/                        3,90€ 

Jemný smotanový krém s repovým chipsom a opečeným cícerom  
     

HLAVNÝ CHOD 
 

180 g Risotto        /7,12/                          7,90€ 
Krémové risotto s hlavičkami zelenej špargle a lupienkami syru grana padano 

 

150 g Losos a varený zemiak     /4,7/             10,90€ 
Stonky špargle pošírovanej v kamilkovom čaji s omáčkou z pečených paradajok a mladej cukety 

 

180 g Plátky bravčovej panenky, bulgur     /1,6,7/                        10,90€ 
jemné kalerábovo špargľové ragú s kvapkou smotany  
 

 

Ak ste sa u nás cítili dobre, nezabudnite sa podeliť so svojimi priateľmi: 

 

 

 

 

 

 

Rezervujte si stôl na telefónnom čísle: 032 – 7 444 992. 
 

 

 

 

 

 

Zoznam alergénnych zložiek: 

1.  Obilniny obsahujúce lepok / t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody /   2.  Kôrovce a výrobky z nich.  

3.  Vajcia a výrobky z nich.  4.  Ryby a výrobky z nich.  5.  Arašidy a výrobky z nich.  6.  Sójové zrná a výrobky z nich.  7.  Mlieko a výrobky 

z neho.  8.  Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy 

a výrobky z nich.  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.  13. Vlčí bôb a výrobky z neho.  14.  Mäkkýše a výrobky z nich 

 


