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Predjedlá 
120g Nakladaný hermelín s bagetou 1,3,7       3,90 

100g Tatársky biftek s hriankami 1,3,7,10       8,90 

Polievky 

30cl Poctivý slepačí vývar s domácimi rezancami 1,3,9                                        1,90 

30cl Cesnaková číra polievka so syrovými guličkami 1,3,7,9     2,00 

30cl Fazuľovica na kyslo s údeným mäsom 1,3,7,9          2,90 

Hlavné jedlá 

200g Steak z hovädzej sviečkovice na jemne pikantnej omáčke            15,90 

200g Kuracie prsia plnené tartarom zo sušených paradajok a parmezánom,                     7,60 

         podávané  na batatovom pyré 7,9       

200g Zľahka zaúdená bravčová panenka v bylinkovej kruste na hubovom krupote 1,7      9,90 

150g Vyprážané bravčový rezeň 1.3.7        4,60 

500g Pečené bravčové rebrá na čiernom pive s chilli a zázvorom    9,90 

200g Domáci hovädzí burger s hranolkami 1,3,7      8,90 

200g Losos pripravovaný spôsobom sous vide na šalviovom rizote 3,7            13,90 

300g Špagety Aglio olio so sušenými paradajkami 1,3,7                       5,90 

Tradičné Slovenské jedlá vyrobené v našej kuchyni 

300g Zemiakové pirohy plnené bryndzou, chrumkavá slaninka 1,3,7   5,60 

150g Zemiakové pirohy plnené slivkovým lekvárom, posypané strúhankovým cukrom, 

         mletými orechmi, preliate roztopeným maslom 1,3,7     4,50 

200g Šúľance s makom, cukrom a maslom 1,3,7      3,90 
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Dezerty 

100g Čokoládová guľa s púdrom z bielej čokolády, preliata horúcim karamelom             5,20 

150g Palacinky s arašidovým krémom a šľahačkou 1,3,5,7     3,50 

110g Čokoládové suflé 1.3.7          2,50 

Jedlá pre deti 

80g/100g Kuracie nugetky s hranolkami 1,3,7       3,90 

150g Špagety s kečupom a syrom 1,3,7       3,00 

Prílohy 

200g Zemiaky opekané v šupke        1,50 

200g Pučené zemiaky so slaninkou a cibuľkou      1,90 

150g Zemiakové hranolky                              1,80 

200g Dusená ryža          1,50 

200g Zeleninový šalát         2,00 

0,2L Zakysanka 7                     0,80 

Zodpovedný vedúci: Bc.Ľuboš Synak 
Jedálny lístok zostavili: Juraj Beňo a Igor Cevár 

Ceny kalkuloval: Bc.Ľuboš Synak 
Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave. 

Ceny sú v eurách, vrátane DPH. 
Jedálny lístok je platný od 10.10.2017. 

ALERGÉNY  
1obilniny obsahujúce lepok (t. j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody) a výrobky z nich 
2kôrovce a výrobky z nich 
3vajcia a výrobky z nich 
4ryby a výrobky z nich 
5arašidy a výrobky z nich 
6sójové zrná a výrobky z nich 
7mlieko a výrobky z neho, vrátane laktózy 
8orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechya 
queenslandské orechy a výrobky z nich 
9zeler a výrobky z neho 
10horčica a výrobky z nej 
11sezamové semená a výrobky z nich 
12oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l 
13vlčí bôb a výrobky z neho 
14mäkkýše a výrobky z nich 
Neodporúča sa, aby tepelne nespracované mäso a vajcia konzumovali deti, tehotné, dojčiace ženy a osoby  s oslabenou imunitou. 
 



	

                     Zemianska kúria v Chalúpkove, ul. Drevenice, c. 506, Liptovská Štiavnica,  
034 01 Ru�omberok, Slovenská republika, +421 0902 365 555 

www.chalupkovo.sk , kuria@chalupkovo.sk 

 
	

 

Husacie a kačacie hody 
 

250g Zemiakové pirohy plnené kačacím mäsom, podávané  na červenej kapuste              7,60 

        s opraženou cibuľkou 1,3,7         

300g Konfitované kačacie stehno s červenou kapustou na jablkách,    9,90 

         zemiakový knedlík 1,3,7  

 

Jedlá na objednávku 24h vopred 

Pečená hus 4kg (pre 6 osôb)                          65,00  

(dusená červená kapusta, zemiaková knedľa 1,3,7)       
                  

Pečené bravčové koleno 1kg (cena podľa váhy)                            13,00 

 


