
        Kačacie a husacie hody 
od 21. 10. do 22. 10. 2022 

 

 
 

M E N U    č.1 
 

Prípitok 

                                                                       0,03l  Moravská slivka 

Studené predjedlo 

60g  Kačacia pečeňová paštéta s brandy, zaliata v husacej masti, 
podávaná s malinovým dipom a tmavým chlebom /2ks/ 

 

Polievka 

0,40l  Kačací vývar s mäsom a domácimi fliačkami 

Hlavné jedlo 

300/100/180/120/40g   Konfitované kačacie stehno a časť pŕs s dusenou červenou 
kapustou  na červenom víne, podávané so zemiakovými lokšami 

 a  žemľovou plnkou  

Dezert 

                 70g  Jablkovo-krémový zákusok so šľahačkou a lesným ovocím  

Voda 

                        Karafa osviežujúcej vody s limetkou, pomarančom a mätou 
 

           Akciová cena za celé menu na 1 osobu:  26,90 € 
                       Hmotnosť mäsa uvádzame v surovom stave 

                 K tomu všetkému nám do spevu zahrajú 

                          /piatok/ Hudobný hosť - Harmonika: Ondrej Sakmár,  husle: Patrik Sakmár. 
/sobota/ Hudobný hosť – Harmonika: Peter Sabol, husle:  Rado Klein. 

 
Upozornenie:  

Konzumácia vlastných alkoholických, ako aj nealko nápojov je nepripustná, v prípade vlastného 
alkoholu Vám bude započítané korkovné a to za fľašu alkoholu 6€  a za flašu vína 3€. 

 

Prajeme Vám príjemný gurmánsky zážitok 



Kačacie a husacie hody 

od 21. 10. do 22. 10. 2022 
 

 
 

M E N U    č.2 
 

Prípitok 

                                                                       0,03l  Moravská slivka 

Studené predjedlo 

60g  Kačacia pečeňová paštéta s brandy, zaliata v husacej masti, 
podávaná s malinovým dipom a tmavým chlebom /2ks/ 

Polievka 

0,40l  Kačací vývar s mäsom a domácimi fliačkami 

Hlavné jedlo 

220/230/80g   Grilované kačacie prsia s medovo-zázvorovou omáčkou, 

  podávané s mrkvovo-zemiakovým pyré, Zeleninové obloženie 

Dezert 

                 70g  Jablkovo-krémový zákusok so šľahačkou a lesným ovocím 

Voda 

              Karafa osviežujúcej vody s limetkou, pomarančom a mätou 
             

           Akciová cena za celé menu na 1 osobu:  26,90 € 
                       Hmotnosť mäsa uvádzame v surovom stave 

                 K tomu všetkému nám do spevu zahrajú 

                          /piatok/ Hudobný hosť - Harmonika: Ondrej Sakmár,  husle: Patrik Sakmár. 
/sobota/ Hudobný hosť - Harmonika :Peter Sabol, husle:  Rado Klein. 

 
Upozornenie:  

Konzumácia vlastných alkoholických, ako aj nealko nápojov je nepripustná, v prípade vlastného 
alkoholu Vám bude započítané korkovné a to za fľašu alkoholu 6€  a za flašu vína 3€. 

 

                

          Prajeme Vám príjemný gurmánsky zážitok. 



 

                                                                  Dodatok: 
 

     Ešte si môžete doobjednať teplé predjedlo 
 160/80/2ks     Restovaná kačacia pečeň na cibuľke s vínom a kuriatkami,  

       Zeleninové obloženie, Tmavý chlieb    6,50€ 
 

 
 
 
 

 


