MENU NA AKCIE
PENZIÓN HARMÓNIA V SUCHEJ NAD PARNOU
SUCHÁ NAD PARNOU, 492
Mobil : +421 907 944 726, +421 917 619 972
e-mail : penzionharmonia328@gmail.com
web: www.penzioonharmonia.sk

Prípitky
0,1l Sekt čistý,
0,1l Sekt s jahodou, so sorbetom, s lesným ovocím
0,1l Cinzano
0,1l Detské šampanské, detský prípitok

1,80€
2,10€
1,60€
1,20€

Predjedlá
50gr Údený pstruh s cviklou, baby zemiakmi a chrenovým dressingom
100gr Údený losos, gravlax, kôprovo -horčicový dressing
50gr Domáca pečeňová paštéta s brioche a vínnym želé
100gr Caesar šalát s krutónmi a slaninovým chipsom a kuracím mäsom
100gr Šunková rolka plnená chrenovou šľahačkou a domácim chlebom

4,90€
4,80€
4,50€
4,20€
2,90€

Polievky
0,33l Slepačí vývar so zeleninou a domácou cestovinou
0,33l Fazuľová polievka s údeným
0,33l Domáca kapustnica
0,33l Hokaido polievka s tekvicovými semiačkami * Len sezónne*

1,80€
2,90€
2,90€
3,50€

*Vývar, kapustnica, fazuľová sú podávané v polievkových terinách, hostia majú možnosť
zjesť viac dávok*

Hlavné jedlá
100gr Kuracia roláda 100gr bravčová roláda

6,00€

150gr Kuracie prsia s bylinkovou chrustou

5,80€

150gr Bravčová panenka na bylinkách

6,90€

150gr Vinohradnícky šašlík (bravčová krkovička, slanina, hrozno)

5,50€

150gr Pečená hovädzia sviečková

12,80€

Váha mäsa je uvedená v surovom stave. Cestoviny, chlieb dressingy, paštéty sú pripravované priamo
v našej kuchyni z čerstvých surovín, a domácich produktov. V prípade alergií, prosím nás vopred
upozornite, aby sme vedeli včas pripraviť vyhovujúce jedlo podľa Vašich požiadaviek.
Menu zostavil Šéfkuchár: Rastislav Bekeš, nápojový lístok zostavil: Bibiána Bekeš
Ceny platné od 1.10.2015.
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Naše špeciality
20 kg Plnené vykostené prasiatko s oblohou – pre 30-40 osôb.
(Kyslé prílohy, baranie rohy, nakladané uhorky, čalamáda, domáci chlieb)
8 kg Pečená morka na masle s karlovarským knedlíkom a sladkými zemiakmi
(porcia pre 15 osôb)
2 kg Celá pečená kačica s červenou kapustou a domácimi lokšami
(porcia pre 6 osôb)
1,5 kg Pečené koleno zapečené v domácom chlebe
(porcia pre 4 osoby)
1kg Pohánkový koláč s fazuľkou a zeleniou

330,00€
170,00€
85,00€
23,00€
24,90€

Pre vegetariánov a bezlepkovú diétu
150gr Lievance z červenej šošovice
70gr Zemiakovo – petržlenové placky
120gr Zapekaný baklažán
120gr Plnená cuketa
80gr Grilovaný hermelín
250gr Hubové rizoto
120gr Fašírky z ovsených vločiek a kyslej kapusty
150gr Rataui
150gr Olivová polenta
150gr Pečená cvilka
150gr Pečená hokaido tekvica
1 kg Pečená ryža so zeleninou
1kg Pečená koreňová zelenina

2,50€
2,50€
3,50€
3,50€
3,50€
7,50€
2,50€
2,80€
2,40€
2,80€
3,20€
12,50€
11,80€

Teplý bufetový stôl
Kuracie corn flakes: 1 kg.
19,50€
Vyprážaný kurací rezeň: 1 kg.
19,50€
Plnené pečené kuracie stehná: 1 kg.
19,50€
Pečené kuracie krídelka s BBQ omáčkou: 1 kg.
19,50€
Pečené bravčové rebrá: 1 kg.
19,50€
Vyprážaný bravčový rezeň: 1 kg.
19,50€
3 Druhy mäsa : 1kg
29,50€
(grilovaný hovädzí roštenec, bravčové na spôsob cigánskej, grilované kuracie s bylinkovým
maslom)
Bryndzové halušky: 250 gr.
4,30€
Bryndzové pirohy s kyslou smotanou: 250 gr.
4,80€
Váha mäsa je uvedená v surovom stave. Cestoviny, chlieb dressingy, paštéty sú pripravované priamo
v našej kuchyni z čerstvých surovín, a domácich produktov. V prípade alergií, prosím nás vopred
upozornite, aby sme vedeli včas pripraviť vyhovujúce jedlo podľa Vašich požiadaviek.
Menu zostavil Šéfkuchár: Rastislav Bekeš, nápojový lístok zostavil: Bibiána Bekeš
Ceny platné od 1.10.2015.
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Prílohy, šaláty, pochutiny
Pečené zemiaky v alobale plnené bryndzou a maslom: 1ks.
Pečené plnené zemiaky: 1ks.
Gratinované zemiaky: 200gr
Pečené zemiaky: 200 gr.
Cena dusenej ryže basmati / alebo jasminovej za 200 gr.
Teplý / studený Slovenský šalát: 1 kg.
Zemiakový šalát s majonézou: 1 kg.
Cestovinový šalát so zeleninou a jogurtom: 1 kg.
Coleslaw šalát: 1kg.
Kapustovo – mrkvový šalát: 1kg.
Šaláty:- ovocný: 1kg.
Sezónne zeleninové šaláty: 1 kg.
Chlieb 800gr domáci (zemiakový, cibuľový): 1 ks.
Chlieb 800gr domáci orechový: 1 ks.
Chlieb 600gr bezlepkový: 1 ks.
Dressingy: cesnakový, bylinkový, kôprový, zaziky: 100 gr

1,40€
1,40€
2,80€
1,90€
1,90€
10,60€
12,00€
12,00€
10,00€
10,00€
17,50€
17,80€
2,50€
3,80€
4,90€
2,50€

Studený bufetový stôl
Veľká studená misa: 100g.r / na osobu (domáce nárezy)
Syrové misy, s ovocím a orechmi: 200 gr.
Domáce paštéty klasické, z diviny: 200 gr.
Domáce pomazánky (cesnaková, bryndzová, šunková): 200 gr.
Domáce oškvarkové pagáče: 1 kg
Chlebíček syrový, šunkový, salámový: 1 ks.

5,50€
5,90€
4,90€
4,80€
15,90€
1,90€

Dezerty
100gr Domáca štrúdľa s vanilkovým krémom
(jablková, alebo maková, alebo miešaná jablkovo - maková)
120gr Plnené pečené jablko s orechami a karamelovým krémom
100gr Zmrzlina s horúcim ovocným ragú
Domáce čokoládové pralinky (len na objednávku minimálne 50ks): 1ks
Svadobné taštičky na čokoládky: 1 ks
*Farby podľa Vášho výberu*

3,60€
4,50€
2,90€
0,70€
0,30€

Po dohode s našim Šéfkuchárom Vám radi pripravíme menu podľa Vašich
požiadaviek, a podľa danej sezóny.
Váha mäsa je uvedená v surovom stave. Cestoviny, chlieb dressingy, paštéty sú pripravované priamo
v našej kuchyni z čerstvých surovín, a domácich produktov. V prípade alergií, prosím nás vopred
upozornite, aby sme vedeli včas pripraviť vyhovujúce jedlo podľa Vašich požiadaviek.
Menu zostavil Šéfkuchár: Rastislav Bekeš, nápojový lístok zostavil: Bibiána Bekeš
Ceny platné od 1.10.2015.
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Teplé a studené nealkoholické nápoje
7gr. Káva presso, zalievaná
5gr. Čaj ovocný, čierny – bio čaje
Minerálka 1l
Kofola 1l
Vinea, Coca Cola, Sprite, Tonic 1l
Džús 1l
Pivo nealko 0,5l
Pivo Plzeň 0,5l
Pivo 10° 0,5l
Mliečko do kávy 20gr / 1ks
Med 20gr / 1ks

1,60€
1,50€
1,50€
3,00€
4,00€
3,50€
1,60€
2,00€
1,60€
0,35€
0,50€

Vína
Fľaša červeného, bieleho vína 0,7l
*podľa Vášho výberu*
Fľaša červeného vína – slamové, rok 2009/ 0,375l
Biele - Červené sudové víno cena za 1l

od 8,00€ do 25,00€
25,00€
5,50€

Cena prenájmu miestností a výzdoby
Cena svadobnej a špeciálnej výzdoby miestnosti na osobu
od 5,50€ do 12,00€
*Ceny sa pohybujú podľa náročnosti výzdoby a Vašich špeciálnych požiadaviek. Ceny sú
uvedené bez kvetinovej výzdoby*
Prenájom slavobrány na deň bez kvetinovej výzdoby:
40,00€
Prenájom priestorov na deň:
350,00€
*Cena za prenájom celého penziónu so záhradou a terasou bez izieb v cene -vlastný alkohol,
alebo víno, pochutiny a koláče*
Prenájom priestorov v prípade vlastných nápojov- alkoholu, vína, nealka, pochutín
a koláčov na deň: 1500,00€
Personál po 22.00 hod / každá osoba, každá načatá hodina:
5,50€
Šéfkuchár, manažér po 22.00 hod / každá osoba, každá načatá hodina:
10,50€

Tešíme sa na Vašu návštevu 
Váha mäsa je uvedená v surovom stave. Cestoviny, chlieb dressingy, paštéty sú pripravované priamo
v našej kuchyni z čerstvých surovín, a domácich produktov. V prípade alergií, prosím nás vopred
upozornite, aby sme vedeli včas pripraviť vyhovujúce jedlo podľa Vašich požiadaviek.
Menu zostavil Šéfkuchár: Rastislav Bekeš, nápojový lístok zostavil: Bibiána Bekeš
Ceny platné od 1.10.2015.

