
 

 

 

 

 

 

Vitajte 
 

Ďakujeme Vám, že ste si našli cestu k nám, do Hotela 

Aquatermal*** a Váš drahocenný časť chcete tráviť v našej 

spoločnosti. Hlavnou prísadou k nášmu domácemu vareniu 

je láska, láska k tým, pre ktorých varíme. Veríme, že sa nám 

podarí naplniť Vaše očakávania a spríjemniť chvíle strávené 

pri chutnom domácom jedle a kvalitnom víne z regiónu. 

 

Váš, Tím Hotela Aquatermal*** 

  



 

 

Polievky 
 

0,30 l Zeleninová polievka „Minestrone“ 7 

(2,30 €) 

0,30 l Guľášová tradičná polievka 

(3,90 €) 

 

 

 

 

 

 

  



 

Predjedlá  
 

80g Gambas al Ajillo 1,2,4,7 

krevety na cesnaku s teplým toastom (5,90 €) 

100g Hydinová paštéta 7 

s hroznovým coulis  
(2,90 €) 

100g Bravčové výpečky 

Niečo k pivku  (2,90 €) 

120g Nakladaný hermelín podávaný s ajvarom7 

Niečo k vínku  (5,30 €) 

Ajvar je pomazánka, pripravovaná predovšetkým z červených paprík s baklažánom, cesnakom a 
chilli 

 

 

  



 

Hlavné jedlá 
 

250g/200g Jahňacie kotlety s karotkovou kašou 
a parenou zeleninou 7 

(15,90 €) 

200g/200g Krkovička z grilu s karamelizovanou šalotkou  

podávaná s fazuľkami obalenými slaninkou a pečenými 
zemiakmi v šupke (8,90 €) 

180g/150g Plátky z hovädzej sviečkovej uložené na 
grilovanom šalátiku s kozím syrom 7(14,90 €) 

 

200g/200g Kurací suprême  7 

so špenátovými zemiačikmi a cherry paradajkami (6,90 €) 
Všeobecne samotný pojem suprême predstavuje tú najlepšiu časť z jedla. Kuracie suprême sú 

kuracie prsia oddelené ešte v surovom stave od kostí a kože. 

180g/200g Fish & Chips 3,4,7 

z tresky (6,90 €) 
tradičná britská pochúťka 

120g/200g Grilovaný encián so zelerovými hranolkami 
3,7,9 

a domácou majonézou (5,90 €) 
 

300g Cviklové rizoto  7 

servírované s chrenovým mascarpone (4,90 €) 
 

 

  



 

 

 

Prílohy 
 

150g Grilovaná zelenina (3,00 €) 

200g Varené zemiaky 7 
s maslom a čerstvou petržlenovou vňaťou (1,90 €) 

200g Zemiaková kaša s maslom 7 (1,90 €) 

200g Opekané zemiaky (1,90 €) 

150g Hranolky (1,90 €) 

160g Dusená ryža (1,90 €) 

 

 

 

 

 



 

 

Dezerty 
 

 50g Crème brûlée 3,7 

s malinovým sorbetom (3,20 €) 

Crème brûlée je typická francúzska špecialita. Tento dezert má blahodarný vplyv na nervovú 
sústavu a vďaka vaječným žĺtkom obsahuje veľa minerálov a vitamínov. 

 

120g Čokoládový mousse 3,7 

s koktejlovými višňami (2,90 €) 

 

 

  



 

Alergény 
 

1. Obilie obsahujúce glutén  
(pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda,  
kamut a vyšľachtené odrody z nich) 

2. Kôrovce a výrobky z nich 
3. Vajcia a výrobky z nich 
4. Ryby a výrobky z nich 

5. Podzemnica a výrobky z nej 
6. Sója a výrobky z nej 

7. Mlieko a výrobky z mlieka vrátane laktózy 
8. Orechy 

9. Zeler a výrobky z neho 
10. Horčica a výrobky z horčice 

11. Sezamové semená a výrobky  
zo sezamových semien 

12. Oxid syričitý a syričitany o koncentrácii  
viac ako 10mg/kg alebo 10mg/l (SO2) 

 

 

Váha mäsa je uvádzaná v surovom stave. 
Platbu kartou prosím hláste vopred. 

Polovičné porcie účtujeme 70% z ceny jedál. 
Jedálny lístok platí od 15. apríla 2019. 

Šéfkuchár: Filip Kapusta 

  



 

  

 

 

 

 

Špeciálna ponuka 
 

200g Vyprážaný bravčový rezeň 1,3,7 (6,60 €) 

s tatárskou omáčkou 

100g Vyprážaný syr 1,3,7 (4,50 €) 

300g Domáce bryndzové halušky 1,3,7 

podávané so opraženou slaninkou (5,20 €) 

 


