Prevádzka:

Chateau GrandCastle
Ulica Magdaleny zai 1
033 01 Liptovský Hrádok
Tel: + 421 44 520 77 11
E-mail: RMZ@grandcastle.sk
WEB: www.GRANDCASTLE.sk

Prevádzkuje:

AVANS s.r.o.
Holubyho 1
811 03 Bratislava

Zodpovedný vedúci:

Ing. Dagmar Machová

Uložte si náš kontakt.
Naskenujte QR kód do Vášho smartphone.
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a la Carte

menu

Predjedlá
Steak tartar
kvety kapár, sušené paradajky,
parmezán
80g

6,50 €

Figy a kozí syr
orechovo - parmezánový koláč
a figový relish
80g

6,50 €

Polievky
Silný vývar s domácimi rezancami
trhané mäso, domáce rezance, julienne z koreňovej zeleniny
220ml

3,90 €

Polievka dňa
denne čerstvá, podľa ponuky
220ml

3,90 €

Hlavné jedlá
Rezník z panenky
bravčová panenka pražená v panko strúhanke,
svieži zemiakový šalát s nakladanou červenou cibuľkou
160g

13,90 €

Kačacie prsia
karfiolové pyré, višne s kumquatovým likérom
a bylinkami
160g

16,90 €

Jelení chrbát
duo z jelenieho chrbta na karameli a jemnej slaninke z mangalice,
pyré z pečených jabĺk a zemiakov, baby mrkva sous vide v mrkvovej šťave
160g

17,90 €

Hovädzí steak
výber podľa dennej ponuky,
s mladou zeleninou restovanou na prepustenom masle
180g

19,90 €
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Čerstvá ryba
podľa dennej ponuky,
s teplým quinoa šalátikom s mrkvou, javorovým sirupom a brusnicami
180g

16,90 €

Čierne Linguine so zajacom
sépiové cestoviny s olivovým olejom, estragónom,
trhaným divokým králikom a smotanovou omáčkou
250/80g

14,90 €

Linguine Pomodoro
sépiové cestoviny s paradajkovým ragú,
bambini mozarella, bazalkové pesto
250g

12,90 €

Bryndzové halušky
poctivé bryndzové halušky
s vypečenou slaninkou z mangalice a kefírom
250g

9,90 €

Záhradný šalát
mix listových šalátov s jemne pikantnou medovou vinaigrette,
s marinovanou cviklou, kozím syrom a granátovým jablkom
250g

11,90 €

Julius Caesar
little gem a ľadový šalát, šťavnaté kuracie prsia
poctivý ančovičkovo-parmezánový dresing, krutóny
250g

12,90 €

Dezerty

pre výber z ponuky našich dezertov sa informujte u obsluhy

Špeciálne priania

Ohľadom Vašich špeciálnych požiadaviek, alergií, či príchutí,
neváhajte osloviť obsluhujúci personál. Bezlepkové, či vegetariánske
jedlá, jedlá pre deti a všetko ostatné, čo Ste nenašli v našej ponuke,
pre Vás radi pripravíme podľa Vášho želania a našich možností.

Za ½ porcie účtujeme 75% z ceny.
Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave.
Ceny sú platné od 20. júna 2019
Menu zhotovil šéfkuchár Martin Frankl
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