Floriánov
DVOR

WELLNESS & RESTAURANT

Vitajte vo Floriánovom dvore
Mieste, vhodnom, či už na pracovný obed s
obchodnými partnermi alebo na stretnutí s rodinou a
priateľmi, kde sa spája top gastronómia s elegantnými
priestormi a jedinečným detským kútikom. Ochutnajte
špeciality, ktoré pripravuje náš šéfkuchár so svojím
tímom. Menu zostavuje profesionálne, z čerstvých
surovín, ktoré si sám vyberá z ponuky spoľahlivých
lokálnych dodávateľov. Tak vie, že všetko bude vždy
výbornej kvality. Varíme tak, aby sme si mohli za
slovami, ktoré čítate, stáť.
Úcta k tradičnému,
otvorenosť pre nové veci a ústretovosť k hosťom je pre
nás realita, nie klišé.
Tím reštaurácie Floriánov dvor
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Predjedlá

(100g) Grilovaný

kozí syr s rukolou, hroznom a medovo-horčicovým
dresingom, zdobený vlašskými orechami (7,8,10)

5,50€

(120g) Bruschetty

(100g) Pečená

s paradajkovou salsou (1,3,7)

2,90€

pancetta s cibuľovou marmeládou (1,3,7,12)

4,50€

Polievky
(0,3l) Bažantí

vývar s trhným mäsom a celestínskymi rezancami (1,3,7,9)

2,50€

(0,3l) Mrkvový

krém so syrovými krutónmi (1,3,7)

2,90€

(0,3l) Domáca

kapustnica

2,90€

Studené jedlá a šaláty
(200g) Hovädzí

(300g) Šalát

„Jack Daniel’s“ tatarák s hriankami a cesnakom (1,3,7,10)

14,90€

Caprese s mozzarellou, paradajkami, bazalkou, pestom a
balsamicom (1,3,7,8,12)
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5,50€(300g) Grécky šalát so syrom feta (1,3,7,12)
6,50€
(300g) Listový

šalát s kúskami grilovaných kuracích pŕs, paradajkou,
paprikou, smotanovo citrónovým dresingom a balsamicom (7,12)

6,50€

Špeciality podniku
(250g) Divinový

guľáš s karlovarským knedlíkom a červenou cibuľou
(1,3,7,8,9)

9,90€

(200g) Trhané

jahňacie stehno s dem i- glace omáčkou a
zemiakovo-slaninovým muffinom (7,9,12)

10,90€

(450g) Jahňacie

lýtko na červenom víne, podávané s pyré z koreňovej
zeleniny (7,9,12)

17,90€

(250g) Pikantný

baraní perkelt s domácimi maslovými haluškami (1,3,7)

8,90€

Steaky
(250g) Rump

steak na lávovom kameni s pečenými zemiakmi,
cibuľovými krúžkami a bylinkovým maslom (1,3,7)

16,90€
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(650g) T-bone

steak podávaný s cesnakovo – medovými fazuľovými
luskami, cherry paradajkami a cibuľovými krúžkami (1,3,7)

34,50€

(250g) Hovädzí

steak na lávovom kameni s grilovanou zeleninou,
bylinkovým maslom a sušenými paradajkami(7,8)

17,90€

Jedlá z kuracieho a bravčového mäsa
(150g) Kurací

(150g) Kuracie

steak s grilovanou zeleninou a sweet chilli (7,8)

6,50€

prsia plnené prosciuttom a špargľou s omáčkou z
údeného syra (7)

7,50€

(150g) Bravčová

panenka plnená bresaolou s hubovo-cibuľovým ragú,
podávaná s gnocchi allungati (7)

9,90€

(150g) Živánska

panvička (bravčová panenka, varené zemiaky, cibuľa,
klobása)

8,50€

Ryby a morské plody
(150g) Grilovaný

losos s limetkovou omáčkou (4,7)

7,90€
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(150g) Grilovaný

losos s glazovaným ružičkovým kelom na mede a
citróne (4,7)

7,90€

(120g/6ks) Grilované

krevety na olivovom oleji, cesnaku, bielom víne s
petržlenovou vňaťou, podávané s listovým šalátom a cherry
paradajkami (1,2,3,7,12)

11,90€

(80g) Kuracie

Detské menu

nugetky s hranolkami a kečupom (1,3,7)

4,90€

(200g) Špagety

(200g) Palacinky

so syrom a kečupom (1,3,7)

4,90€

s nutellou a čerstvým ovocím (1,3,7,8)

4,50€

Prílohy
(200g) Ryža

(200g) Hranolky
(200g) Varené

zemiaky
(200g) Pečené zemiaky
(200g) Zemiakovo – slaninový muffin (7)
(225g) Karlovarská knedľa (1,3,7)

1,60€
1,90€
1,60€
1,90€
1,90€
1,90€
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(250g) Domáce

maslové halušky (1,3)
(100g) Cibuľové krúžky (1,3,7)
(200g) Grilovaná zelenina (3,7)
(150g) Šalátik z čerstvej zeleniny (3,7)
(1ks) Cesnaková bagetka (1,3,7)
(6ks) Hrianky (1,3,7)

1,90€
1,90€
2,00€
2,00€
0,90€
1,20€

Omáčky
(1,5dcl) Bazalková

(7)
(1,5dcl) Zo zeleného korenia (7)
(1,5dcl) Syrová (7)
(1,5dcl) Dubáková (7)
(1,5dcl) Zo sušených paradajok (7)
(1,5dcl) Z lesného ovocia (7)

1,70€
1,80€
1,50€
1,90€
1,60€
1,80€

Dezerty

(250g) Gaštanové

(250g) Makové/orechové*

pyré so šľahačkou (7)

4,50€

crepes rezančeky s čerstvým ovocím (1,3,7,8*)

4,20€/4,90€*

Domáca štrúdľa (podľa ponuky):
(1ks) Maková

(1,3,7,8,11)
(1ks) Orechová (1,3,7,8,11)

3,20€
3,60€
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(1ks) Jablková

(1,3,7,8,11)
(1ks) Tvarohová (1,3,7,8,11)

2,90€
3,20€

Zoznam alergénov
1. Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridne 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 queenslandské 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. /konzervanty/
13. Vlčí bob a výrobky z neho.
14. Mäkkýše a výrobky z nich.
Povinnosť označovať prítomnosť alergénov v potravinách vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady
2003/89/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/13/ES pokiaľ ide o označovanie zložiek prítomných v
potravinách a z Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004 – 100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu upravujúca označovanie potravín ( v znení výnosov č. 1761/2005 –
100č. 3069/2005 – 100, č. 3493/2005 – 100 a č. 2319/2007 – 100 – 100 ).

