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Inšpirovali sme sa tým, čo preverila história - tradíciou,
a tým, čo máme všetci najradšej - domovom.
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Staré studne
Srdečne Vás vítame v štýlovej
rodinnej kolibe, ktorá tu stojí od
nepamäti. V tejto lokalite je známa
menom Staré Studne, pretože
miesto, kde sa nachádza, sa od
dávnych čias nazýva Tri Studničky. Už
v dvadsiatych rokoch minulého
storočia sem chodili obyvatelia z
mesta a z celého okolia. My sa
snažíme zachovať časť z pôvodnej
atmosféry a zároveň ponúknuť niečo
nové, netradičné spojenia a kvalitné
posedenie pri chutnom domácom
jedle. Prioritou sú kvalitné suroviny,
poctivé domáce recepty a spokojný
zákazník. Veríme, že posedenie či
pobyt u nás obohatí Vaše spomienky
na návštevu Liptova.
Prajeme príjemné posedenie, dobrú
chuť či na zdravie ...

Richard Tomáš

Richtárove dcéry, slzy a studne
Dávno predávno, hádam tak dávno, že ani stará mať od starej
mati a jej prastará mať nepočula od svojej mati, že by poznala
richtára, o ktorom chýr by letel tak ďaleko. O jeho múdrosti a
bohatstve sa rozpráva ešte dnes.
Vládol so svojím hospodárstvom múdro a spravodlivo. Ľudia
ho mali radi, keď oslavoval narodeniny, prišli ho blahorečiť
ľudia z celého Liptova. Jedného dňa sa richtárovi narodili tri
dcéry. Prvá bola na prvý pohľad múdra a rozvážna, volala sa
Sofia. Druhá, Zlatovláska, podľa jej krásy a krásnych
kučeravých vlasov, ktoré už vtedy žiarili tak, že oslepovali
všetkých vôkol. Tretia, Evka, ničím na prvý pohľad nevynikala,
bola veľmi silná a zo všetkých najpokojnejšia. Richtár bol
šťastný, prešťastný a miloval ich viac ako seba a čokoľvek iné.
Ako voda v Demänovke čas neúprosne plynul a dcéry vyrástli.
Z malých dievčat boli zrazu tri krásne dievky súce na vydaj.
Stalo sa, že po rokoch práce a starostlivosti sa richtárovi stala
krivda. Krásu, múdrosť a pracovitosť zúžitkovali otcovi
nemilým smerom.
Richtárovi sa priečili a ten im darmo dohováral, jedného dňa
riekol:
“Napriek tomu, že Vaša krása, múdrosť a pracovitosť je
bezodná ako studne, využívate ich veru zlým smerom! Preto,
ak ste bezodné a priečne, v studne sa obráťte!!!” Tak sa tri
neposlušné dcéry v tri studne premenili.
Až keď pýcha pominie, vtedy sa zmenia späť. Richtár, pretože
bol čestný a čistý človek, už nikdy sa neusmial, plakal takým
silným nárekom, že odvtedy tu tečie čistá, silná, spravodlivá
riečka Demänovka a pri nej tri studničky. Richtár takto stráži
svoje dcéry, ktoré čakajú na pokoru a vyslobodenie. A až raz
pominie voda zo studní, pominie sa i riečka Demänovka,
povráva sa, že nad celým Liptovom sa roztiahne richtárov
obrovský úsmev, ktorý dodá celému kraju bohatstvo a pokoj.

ZELENÝ ŠTVOREC
•

inšpirovaní domovom a tradíciami

DOMÁCA KUCHYŇA
prečo?
Naše aktivity v gastronomickej
oblasti sú inšpirované domovom a
tradíciami, preto vznikli značky ako
Caffe Zelený Štvorec, Pifko Ifka,
Domáca Kuchyňa a Koliba Tri
S t u d n i č k y. N a š i m c i e ľ o m j e
ponúkať tradičné a históriou
overené produkty. Pri koncepte
Domáca Kuchyňa sa venujeme
tradičným jedlám z celého sveta.
Richard Tomáš ako zástupca
spoločnosti spoznáva tradície
mnohých krajín. Pripravovaná nová
reštaurácia v Bratislave bude mať
ponuku zloženú výlučne z
tradičných pokrmov slovenskej a
svetovej kuchyne. V tomto duchu
prevádzkujeme aj Kolibu Tri
Studničky, ktorá, samozrejme,

UlanBatar

Domáca Kuchyňa

MONGOLSKO

MOSKVA

vzhľadom na názov a lokalitu
ponúka len slovenskú Domácu
kuchyňu. Toto slovné spojenie pre

prajem Vám dobrú chuť

PEKING

NEW YORK

SOUL

ULAN UDE

JEKATERINBURG

Domáca Kuchyňa

MOSKVA

PREDJEDLÁ
•

GRILOVANÝ OVČÍ SYR
Alergény 1,7,8

6,00 EUR
... častokrát celý deň ďaleko od salaša strávil
valach s ovcami, len s chlebom, vodou a
bryndzou či syrom. Čisté, krásne pastviny,
nepoškvrnené lúky dali ovciam všetko
potrebné na to, aby nám ponúkli kvalitné
slovenské mlieko, z ktorého sa vyrába tá pravá
pochúťka - ovčí syr. My Vám ho ponúkame
klasicky so soľou, paprikou a chlebom, aby ste
si ho vychutnali tradične. Ak zavriete oči a
zakusnete do tejto slovenskej pochúťky,
môžete sa nechať unášať tesne nad zemou po
nekonečných a jedinečných lúkach a
pasienkoch, hrajúcich farbami, ktoré dokáže
namiešať jedine príroda ...

Ovčí syr 100g, vlašské orechy, červená cibuľa,
jarná cibuľka, opečený chlieb 50g
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PREDJEDLÁ
•

BAČOVA NÁTIERKA
Alergény 1,7
4,00 EUR
Pravá, poctivá nátierka z nefalšovanej
slovenskej bryndze ... Pri ovciach sa začína deň
veľmi skoro ráno, aby chlapi vydržali pracovať
po celý deň, posilňovali sa čerstvou bryndzou
vyrobenou z mlieka od oviec, ktoré pásli.
Bryndza je známa svojou jedinečnosťou a silou,
ktorú dáva slovenským chlapom. Bryndza je to,
čo sme si po generácie zachovali a ubránili i
pred európskou úniou... Slovenskí chlapi musia
byť silní, lebo inak by si len veľmi ťažko udržali
to najkrajšie a najlepšie, čo máme - slovenské
ženy, svetoznáme svojou krásou...

• SLANINA PO SLOVENSKY
Alergény 1
4,50 EUR
Chutná prerastená slaninka s čerstvou cibuľkou
a poriadnym chlebom a netradične podávaná
so slivkovým prekvapením. Keď sa raz pýtali
skúseného horského “vlka”, ako načerpáva
energiu na veľhorách, odpovedal:
“Jednoducho, či to boli Himaláje, Andy či
Tatry, nejedol som fit tyčinky alebo iné
moderné prostriedky, dal som si to, čo ma
naučili doma, v našich horách, vždy si beriem
slaninu, chlieb a cibuľu”. Tak ak sa dnes
nechystáte na Chopok, Ďumbier či Kráľovu
Hoľu, doprajte si aspoň časť z horského
výstupu. Pri zakusnutí do chutnej slaninky
môžete aspoň snívať o tom, že ste niekde na
vrchole jedného z našich vrchov. Za náš
personál Vám sľubujeme, že Vás pri výstupe na
vrchol nebudeme rušiť!

•
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Bryndza 80g, smotana 20g, červená cibuľa, hlávkový šalát, opečený chlieb 50g

Údená slanina 100g, 20g slivkový lekvár, cibuľa, opečený chlieb 50g

Domáca tlačenka s petržlenom 100g, octová cibuľa, chlieb 50g
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AKCIOVÁ TLAČENKA
Alergény 1
4,00 EUR
Natlačili sme pre Vás do črievka všetko, čo tam
patrí. Teraz Vám to ponúkame s octovou
cibuľkou a chlebom. Na tlačenku máme
špeciálnu akciu, ak Vám nebude chutiť, tak
Vám ju dáme s 50 % zľavou a Vy nám sľúbite,
že to nikomu nepoviete. Ak Vám však chutiť
bude, my Vám pridáme dupľu.

•
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PLACKY TRI STUDNIČKY
na slaninkových škvarkách
Alergény 3,7
4,00 EUR
Nachádzate sa na mieste, ktoré sa volá Tri
Studničky. Prečo sa tak volá, ste si už mohli
prečítať v úvode. Studne sú vonku, dcéry sú
zakliate a zostali po nich tri placky, ktoré čakajú
práve na Vás! Zaručene čerstvé, s chrumkavým
okrajom.

• aj verzia bez slaninky pre vegošov

5

250g, 3ks zemiakové placky s mrkvou, bez múky, kyslá smotana, grilovaná jarná cibuľka

PREDJEDLÁ
•

GRILOVANÁ KURACIA
PEČEŇ S PETRŽLENOVÝM
ŠALÁTOM A OPRAŽENOU
CIBUĽKOU
Alergény 1

inšpirovaní domovom a tradíciami
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5,00 EUR

Chrumkavá hrianka s restovanou pečeňou a
opraženou cibuľkou, akože viedenskou, čo by
robila viedenská cibuľka na Liptove, že?

100g kuracia pečeň, slanina, cesnak, petržlenová
vňať, viedenská cibuľka, opečený chlieb 50g

•

JEDNOOKÁ HRIANKA
Alergény 1,3

4,50 EUR
Chrumkavá hrianka s grilovanými šampiňónmi,
posypaná nadrobno nakrájanou cibuľkou, na
ktorej tróni volské oko s prelievajúcim sa
žĺtkom, čakajúcim pod jemnou vrstvou na Vaše
otvorenie. Veľmi jednoduché jedlo, ktoré môže
zachrániť večeru či olovrant v prípade, že ste
zabudli nakúpiť. Chlieb je skoro vždy a vajce sa
dá požičať aj od susedky. Jedlo Vás zasýti, je
rýchle a jednoduché, a pritom chutné. Pre
slobodných mládencov na požiadanie
napíšeme recept.

75g šampiňóny, 15g slanina, cibuľa, volské oko,
opečený chlieb 50g
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PREDJEDLÁ
•

BACK AND EGGS - VÝZVA
Alergény 1,3

inšpirovaní domovom a tradíciami
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4,20 EUR
Keď muži nosia ženám raňajky do postele,
často je tam vajce na slaninke. Ruku na srdce
páni, aké raňajky vieme pripraviť? Teda možno
vieme, ale robíme ich ešte? Považujte tento
text za výzvu pre tých, ktorých sme odhalili.
Páni, spomeňte si, ako ste svoje ženy
rozmaznávali na začiatku vzťahu. Po prísľube,
že urobíte svojej žene opäť raňajky do postele,
pridáme jedno vajce na účet podniku.

100g slanina, 2ks opražené vajce, chlieb 50g

•

PRAŽENICA - VÝZVA 2
Alergény 1,3,7

9

4,00 EUR
Platí výzva I, len pre menej zručných kuchárov.

Na Paprike sme videli ako Gordon zjemňuje
praženicu smotanou, a tak sme
trochu
“opisovali” :-)

2ks vajce, maslo, smotana, paradjka, paprika,
chlieb 50g

•

LIPTOVSKÝ UPGRADE
Alergény 1,3,7

4,50 EUR
Toto ste snáď ešte nejedli, praženica
vytunovaná bryndzou. Ochutnajte našu
jedinečnú liptovskú praženicu.
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ZÁZRAK
•

MAGICKÉ PÁVIKY

Anglické páviky - magické
Nora a Braňo
V rámci našej ZOO Vám predstavujeme
najkrajšiu časť našej fauny, ktorou sú
anglické páviky Nora a Braňo..
Sú to najznámejšie druhy okrasných
holubov, majú vejárovito usporiadaný
chvost a vypnutú hrdú hruď. Do Európy
boli dovezené už v 16-tom storočí,
neskôr boli vyšľachtené v Anglicku do
tej podoby, ako ich vidíte.

POZOR:
Naše holuby sú špeciálne! Ak sa pod
nimi pobozkáte, do roka bude svadba
a do ďalšieho roka dieťa.
Ak prečíta tento text prvý muž, tak
stačí silno zatlieskať a všetko
pokračuje ako doteraz, ak žena, tak je
treba silno si užiť posledný rok
slobody a Vám, milá slečna,
gratulujeme.

inšpirovaní domovom a tradíciami

POLIEVKY
•

BRYNDZOVÁ POLIEVKA S
Alergény 7
MRKVOU A CHILLI
6,00 EUR

Krát, krát, na dvakrát
varí koliba nový demikát.
Jak ho varí, tak ho varí,
veď to nie sú žiadne čary.
Bryndza, cibuľa, mrkva
a chilli mieša sa dokola.
Išiel kocúr k večeri,
voňalo mu zo dverí.
Snáď, snáď akurát
máme dneska demikát?
Pri večeri zo zvyku
dal sa kocúr do kriku,
že ho páli, že ho štípe,
nechže si to sama chlípe,
že tam dala papriku!
Mačka sa nahnevala,
že papriky nedala.
Iba trošku soli snáď,
plačky jedli demikát.

Bryndza, mrkva, chilli mlieko, smotana, slaninový
chips, petržlenová vňať
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POLIEVKY
•

VÝVAR Z KOHÚTA
Alergény 1,3,9

inšpirovaní domovom a tradíciami

12

3,50 EUR
Filozof si môže položiť otázku: „Čo bolo
prvé? Sliepka a či vajce?” No akoby
v tejto otázke úplne pozabudol na
kohúta. Zákony prírody sa tu zrejme
poihrali, keďže všetko v prírode je
navzájom prepojené a od seba závislé.
Preto sa my pýtame: „Ako to, že si
sliepka znáša len tak…?“ Tak a my sme
toho
kohúta
uvarili…
Dobrú chuť!

0,33l vývar z kohúta, syr, slanina, cesnak, opekaný
chlieb

•

CESNAKOVÁ - LIEK
Alergény 1,3,7,9

3,70 EUR

Nie je hádam nič zdravšie a účinnejšie v rámci
prevencie ako cesnak. Či už vonku zúri zimná
víchrica, alebo ste po letnej túre po miestnych
destináciách. Dobrá cesnačka Vás postaví na
nohy. Budete ich ešte možno potrebovať, lebo
od nás hostia väčšinou odchádzajú neskoro
v noci...

0,33l vývar z kohúta, syr, slanina, cesnak, opekaný
chlieb
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POLIEVKY
•

DOMÁCA KAPUSTNICA
PODĽA TOMÁŠA
Alergény 1,7

inšpirovaní domovom a tradíciami
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4,30 EUR

Dlhodobým skúmaním kapustnice sme zistili,
že najlepšia je tretíkrát zohriata. Aby sme Vám
priniesli sviatočnú kapustnicu ako doma,
zohrievame ju trikrát predtým, ako Vám ju
p o d á v a m e . P re n e v e r i a c i c h m á m e a j
“obyčajnú” prvú kapustnicu :-) ...

0,33l kapustnica, klobása, hríby, údená krkovička,
bravčová krkovička, smotana, chlieb 75g

• DRŽKOVÁ ŠPECIÁL PODĽA
OMACHELA
Alergény 1,9

4,00 EUR

Nie je to nič príjemné dostať poriadnu ranu do
držky, no dať si „do držky“ dobrú držkovú nie
je vôbec na škodu. Naopak, je
neodmysliteľnou súčasťou liptovskej kuchyne.
A náš šéfkuchár sa zaručuje, že nebude
„držkárom“ dávať po držke, ale my dáme do
držky jemu, ak Vám nebude chutiť.

0,33l hustá držková polievka, podľa vlastného
receptu, chilli, chlieb 75g

15

VČELY

Domáci med

ČO BY STE MALI VEDIEŤ O VČELÁCH:
V úli sa nachádzajú: matka, trúdy a včely.
Včely sú na zemi už 15 mil. rokov. Matka
denne znáša vajíčka, denne 1500, za celý
život okolo 1 milióna. Matka opustí úľ iba
dvakrát za svoj život (cca. 4 roky). Keď sa
matka narodí, odletí ďaleko od úľa (aj 10km)
a vo veľ kej výške sa nechá oplodniť
viacerými trúdmi z iných včelstiev, pričom
každý trúd po “akte” uhynie - “na
zamyslenie, lebo aj muži majú ten pocit”.
Včela žije cca 23 dní (nalieta 800km),
Vyletujú z uľa cca od 4:00 a pracujú do
17:00 . “Inšpirácia pre našich poslancov”.
Zdriemnu si až v čase úplného vyčerpania na
10 - 20 min. Lietajú cca 60km/hod a od úľa
dolietajú 5-7 km. Krídla kmitajú 11 400-krát
za minútu. 1,5 kg medu znamená pre včely
2 500 000 kvetov a takmer 160 000
nalietaných km. Život včely - mladuška - v úli
vykonáva čistenie a podobné interiérové
práce. 3-6 dní je krmičkou, ošetruje plod
starší ako 3 dni, 6-12 dní je dojičkou a kŕmi
najmladší plod. 12-20 dní kŕmi matku, trúdy
a pomaly sa stáva staviteľ kou, stráži úľ. Od
20. dňa sa stane lietavkou a nosí do úľa
nektár, propolis, peľ a vodu až do konca
svojho života. Úloha trúda je oplodniť matku
a pomáhať v chladných dňoch udržiavať
teplotu. Trúd je trpený v úli od jari do konca
leta potom je vyhladovaný a vyhnaný z úľa.
Nevie sa sám kŕmiť a hynie.
Trúd nemá žihadlo.
Neľahký osud trúda
“ďalšia podobnosť s ľudským trúdom” je
vyvážený obdobím párenia, keď včely a
matka trúdov hýčkajú. Keď Vás pichne včela,
tak uhynie. Dávka jedu je cca 0,012mg.
“Rady pre mamičky, ktoré chcú merať teplotu
včelám”. Matka pri kladení 30°, včela pri
práci 37°, trúd 39-40°, vyliahnutá mladuška
11°. Na zimu sa dajú včely (cca 15 000 včiel)
do chumáča (guľa s priemerom cca 20cm),
pričom staršie včely sú na okraji a mladšie s
matkou sú v strede. Na 1kg peľu je treba
50000 výletov včely, tvar prineseného peľu
je guľa o veľ kosti 20-75 mikrometrov. Silné
včelstvo spotrebuje 25kg peľu za rok.
Medom sa nedá prejesť, tým, že sa okamžite
vstrebáva do krvi, si náš organizmus včas
povie dosť a prestaneme mať na neho chuť.
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EINSTEIN:
“ Päť rokov po smrti poslednej včely
zahynie aj naša planéta”

HLAVNÉ JEDLÁ
•

CHUPATÉ ZEMIAKY
Alergény 1,9

7,00 EUR
Náš vlastný recept. “Chupaté” zemiaky s
bryndzou a opraženou slaninkou. Názov
“chupaté” sme si požičali z Rače, bryndzu z
Liptova a zemiaky z Oravy… Všetko vrátime!!

400g, varené zemiaky, bryndza, smotana,
slaninové škvarky, petržlenová vňať, jarná cibuľka,
červená cibuľka
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HLAVNÉ JEDLÁ
•

LIPTOVSKÉ HALUŠKY
Alergény 1,7
SKUTOČNÉ

inšpirovaní domovom a tradíciami
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7,50 EUR
bez komentára

435g, halušky, bryndza, slaninkové škvarky

•

STRAPAČKY
Alergény 1

7,00 EUR
Kapusta je neodmysliteľnou súčasťou nielen
liptovskej, ale aj slovenskej kuchyne. Ako by sa
mohli asi tak cítiť halušky, keby nemali tú česť
skombinovať sa okrem bryndze aj s kapustou.
Nakoniec tá najlepšia kombinácia: halušky,
kapusta a Váš žalúdok. Kto však vie, čo bolo
prvé? Halušky s bryndzou alebo s kapustou...??

435g, halušky, dusená kapusta, slaninkové škvarky
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•

RICHTÁROVE HALUŠKY
Alergény 1,9

9,00 EUR
Náš richtár tu okrem zakliatych dcér nechal aj
recept na jeho najobľúbenejšie jedlo, halušky s
bryndzou, slaninkou, klobáskou a petržlenovou
vňaťou.

500g, halušky, bryndza, slaninkové škvarky,
domáca klobása, petržlenová vňať, pórik
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LIPTOVSKÉ PIROHY
Alergény 1,3,7

7,50 EUR
Jedným slovom úžasné! Obľúbená pochúťka
Liptákov, ale aj návštevníkov prechádzajúcich
týmito končinami. Kde inde si chcete vychutnať
také regionálne jedlo ako Liptovské pirohy, keď
nie na Liptove?

350g, bryndzové pirohy, slaninkové škvarky,
bryndza, smotana
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MÄSOVÉ GUĽKY
Alergény 1,3

7,50 EUR
Guľky vianočné, hlinené, sklenené, všelijaké,
onaké ... Ani sme si neuvedomili, aké dôležité
miesto majú guľky v našom živote. Vianoce
bez ozdobeného stromčeka si už nevieme
predstaviť - ak ste u nás počas Vianoc, určite
visia nad Vašimi hlavami. Detstvo bez
hlinených či sklenených guliek by bolo o
ničom, v konečnom dôsledku život bez guliek
by asi ani nevznikol... Dopľňame guľkový rad o
naše mäsom plnené guľ ky, ochutnajte!
PS: chráňme si svoje guľky...

400g, mäsové guľky, slaninkové škvarky, dusená
kyslá kapusta

HLAVNÉ JEDLÁ

inšpirovaní domovom a tradíciami
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•

VYPRÁŽANÝ SYR
Alergény 1,3,7

7,50 EUR
Povráva sa, že je to jedlo 19. storočia, ale len
málokto vie, že na Liptove sa vyprážaný syr
jedol už v 18. storočí. A to samotný, bez
prílohy. Za tú sa považovala strúhanka. Tak sme
pri tom, že toto notoricky známe jedlo sme
mohli pokojne nazvať liptovský syr!

140g syr, Slavo šalát

23
•

VYPRÁŽANÝ OŠTIEPOK
Alergény 1,3,7

7,50 EUR
Klasický vyprážaný syr na liptovský spôsob.
Údený oštiepok zabalený v zlatom rúchu, po
prekrojení začína boj s jeho odpojením. Rekord
koliby je 80 cm (05.01.2010) natiahnutý syr!
Držíme Vám palce...

400g, mäsové guľky, slaninkové škvarky, dusená
kyslá kapusta

SVET HODÍN A ČASU

čas je iba ilúzia, alebo prečo sa tu dlho čaká :-)

Čas, jeho meranie, jeho plynutie, jeho
vnímanie je obrovskou záhadou a
nevyčerpateľnou témou na
premýšľanie. Počnúc slnečnými
hodinami, až po atómové. Rozdielna
rýchlosť plynutia času pred koncom
pracovného týždna v porovnaní s jeho
začiatkom. Relatívnosť času je
záhadná, neobjasnená, napr. sa
môžeme relatívne tešiť, ak sa nám
podarí vrátiť zo služobnej cesty o deň
skôr a relatívne si môžeme pokaziť
život. Takisto pri prvých vzťahoch
relatívne dlho čakáme na prvé
zblíženie s novou partnerkou (z
pohľadu muža), relatívne akurátny čas
(z pohľadu partnerky), relatívne príliš
skoro (z pohľadu otca našej
partnerky).
Tieto a mnohé ďalšie
vedecké štúdie nás viedli ktomu, aby
sme k času pristupovali veľmi
opatrne.

ZÁVER: z hľadiska našej kuchyne a
kapacít máme práve my relatívny
“problém” s časom, a preto Vás
žiadame o strpenie. Naše jedlá
pripravujeme čerstvé a s láskou, a
preto ak sa ponáhľate, tak je zle. Ste
na mieste, kde je čas spomalený. Ste
na mieste, kde by ste mali odpočívať
a hodovať. My dúfame, že čas
strávený u nás nebude zbytočný a
kvalita jedla, obsluha a prostredie Vás
uspokojí.

1,3,7

HLAVNÉ JEDLÁ
•

inšpirovaní domovom a tradíciami

HORIACE PEČENÉ
KOLENO EXTRA S
TATRANSKÝM ČAJOM 1KG
Alergény 1,3,7,9 19,00 EUR
Nemôžeme ho jesť každý deň, ale keď príde
ten čas, tak je to oslava. Oslava pre chuťové
kanáliky, ale ťažko povedať, čo na to krvný
obraz!? Tie najlepšie veci väčšinou nie sú tie
najsprávnejšie, ale keby neboli “veci zlé”,
ťažko by sme mali kategóriu “veci dobré”! Bez
zlého by nebolo dobré, z čoho vychádza, že
vďaka nesprávnym veciam sú veci správne,čo
znamená, že veci nesprávne sú užitočné, čiže
sú správne... Výsledok? Dať si u nás koleno je
správne!!!

Bravčové koleno, chrenová omáčka, šalát Slavo,
opečený chlieb, 2 x 0,02 l Tatranský čaj. Nad 1kg
bravčového kolena sa účtuje doblok 1,9 eur/
10dkg

24

HLAVNÉ JEDLÁ
• RICHARDOV PEČENÝ BOK
Alergény 1,7
1KG

inšpirovaní domovom a tradíciami
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18,00 EUR
Hovorí sa všeličo! Hovorí sa, že najlepšie mäso
je od kosti. Hovorí sa, že najlepšie je chudé
mäsko, ale je príliš suché. Hovorí sa, že
najlepšie na pečenom kolene je chrumkavá
kožička, ale že je príliš mastná. Richardov
pečený bok rieši všetko! Nájdete si chudé
mäsko, mastné a aj chrumkavú kožu, doplňte
to skvelým dresingom, vrutmi, chlebom a
môžete si nechať “vyvaliť bok”. Prajeme dobrú
chuť! PS: Hovorí sa tiež, že toto je ten najlepší
pečený bôčik na Liptove!

Bravčový bok s kosťou a kožou, chrenová omáčka,
grilovaná jarná cibuľka, opečený chlieb. Nad 1kg
bravčového boku sa účtuje doblok 1,8 eur/10dkg

26
•

PEČENÁ KRKOVIČKA S
DUSENOU CIBUĽOU
Alergény 1,7

14,00 EUR

Bez komentára...pečená krkovička...na dreve…
h o r č i c a … c h r e n . . . f e f e r ó n k y. . . b a r a n i e
rohy...chlieb...kyslé uhorky… Myslíme, že jedno
z najkomplexnejších jedál v lístku. Silnou
konkurenciou mu je vyššie uvedené koleno...

300g bravčová krkovička, cibuľa, cesnak, chrenová
omáčka, opečený chlieb

HLAVNÉ JEDLÁ
•

PEČENÁ KLOBÁSKA NA
PIFKU IFKA S JABLKAMI
Alergény 1

inšpirovaní domovom a tradíciami
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8,00 EUR

Kontroverzné jedlo, čo k nemu dodať,
poznáme ho všetci, niektorí ho milujú, iní zasa
nie. Odporcovia hovoria, že je taká či onaká, tí,
čo ju máme radi, vieme, že môže byť úžasná.
Pravdupovediac, asi aj odporcovia si aspoň raz
za rok (tajne) dajú pečenú klobásu, to
znamená, že musí mať v sebe niečo, čo nás
ťahá. Ak si však predstavíme komoru s
drevenými palicami, na ktorých visia nožičky
voňavých klobás, jedna vedľa druhej, ťažko asi
odolať. Ochutnajte a uvidíte.

200g bravčová domáca klobáska, jablká, pifko
Ifka, cibuľa, opečený chlieb

28
•

PEČENÁ JATERNICA
Alergény 1

7,00 EUR

Ďalšia zabíjačková špecialita, tentokrát biela
verzia, ak by niekomu nevyhovovala klobáska.

200g domáca jaternica, dusená kyslá kapusta,
chlieb

HLAVNÉ JEDLÁ
•

KURACIA PEČEŇ NA VÍNE
Alergény
S JABLKAMI

inšpirovaní domovom a tradíciami
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8,00 EUR

Spojitosť medzi pečeňou a vínkom netreba
vysvetľovať. Kedže im to takto spolu pasuje,
tak sme kuraciu pečeň orestovali a následne
okúpali vo víne. Jablká sme dodali, aby sme
neboli prvoplánoví a povrchní.

200g kuracia pečeň, jablká, cibuľa, cesnak, víno

30
•

GRILOVANÁ KURACIA
PEČEŇ SO SLANINOU A
DOMÁCOU TATARSKOU
Alergény 1,3,7
OMÁČKOU
8,50 EUR
V pečeňovom duchu sme pokračovali aj v
prípade, keď sme rozmýšľali, čo tak napichnúť.
Napichli sme teda pečeň a slaninku, vykúpať ju
môžete v domácej tatárskej omáčke.

200g kuracia pečeň, slanina, chlieb, domáca
tatárska omáčka

HLAVNÉ JEDLÁ
•

PEČENÝ PSTRUH NA
ČERSTVÝCH BYLINKÁCH S
GRILOVANÝMI CHERRY
Alergény 4,7
RAJČINAMI
9,00 EUR

inšpirovaní domovom a tradíciami
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Okrem iných zaujimavostí v okolí, nachádza sa
tu riečka Demänovka, ktorá okrem úžasnej
atmosféry a večne studenej vody ponúka
lahodnú pochúťku - pstruha. Chytili sme ho,
upravili a ugrilovali pre Vás. Ochutnajte ho a
nemyslite na to, že kúsok od Vás bol jeho
domov :-) Sme v potravinovom reťazci
najvyššie!!!

Pstruhy zo susedných rybníkov, denne
čerstvé.
200g pstruh od susedov, cherry rajčiny, maslo.
Nad 200g sa účtuje doblok 0,45eur/10g.

32
•

KURACÍ STEAK NA
KOREŇOVEJ ZELENINE
Alergény 9

9,00 EUR
Kuracie prsia, najjemnejšie mäsko z
kuraťa. Na kuracom mäsku je zaujímavé,
že chutí na celom svete rovnako. Ak
nevieme, čo si dať počas cestovania a
nechceme riskovať, objednáme si kura a
hranolky. Je to aj “fitness OK” strava. Je
to proste fajn.

Rezeň z krkovičky je rezeň z krkovičky… Zdar
fitnesáci!
200g kuracie prsia, koreňová zelenina

HLAVNÉ JEDLÁ
•

JELENÍ STEAK NA
HUBÁCH S ČERVENOU
Alergény 7
OMÁČKOU

inšpirovaní domovom a tradíciami
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22,00 EUR
Jeleňa sme vrátili do jeho prirodzeného
prostredia, medzi huby, a zároveň ho obohatili
slaninkovým chipsom a našou červenou
omáčkou. Je to náš experiment plnej
rôznorodej chute. Odporúčame s pohárom
červeného vína.

200g jelení chrbát, hríby s cibuľkou na masle,
slaninový chips

•

HOVÄDZÍ STEAK CHOPK,
GLAZOVANÁ ŠALOTKA S
VÍNOVOU REDUKCIOU /
SMOTANOVÁ OMÁČKA SO
ZELENÝM KORENÍM
25,00 EUR
Alergény 7,10

Pripraviť hovädzie steaky je priam veda. Ľudia
hľadajú rôzne spôsoby, omáčky a marinády.
Vďaka dôkladnému sledovaniu tejto
problematiky Vám prinášame to, čo sme uznali
za najvhodnejšie. Medzi kuchárskymi špičkami
je uznávaný názor, že pravý hovädzí steak
netreba marinovať, mal by sa dochucovať až
pri grilovaní. Je dôležité soliť a koreniť už
upečenú stranu, aby sa korenie nepripieklo.
Ďalšími zásadami sú grilovať mäso zohriate na
izbovú teplotu, osušené a správnou teplotou.
Ak sa dodržia tieto zásady, necháte najlepšie
vyniknúť chuť mäsa. My Vám prinášame steak z
odležaného mäska a z tých najlepších chovov,
presne podľa týchto zásad a niečo naviac,
môžete si vybrať omáčku a ďalšie ingrediencie
podľa Vašej chuti.

200g hovädzia odležaná roštenka

34

HLAVNÉ JEDLÁ
•

REZEŇ KLASIK
FIGLMÜLLER,
POŠŤUCHANÉ ZEMIAKY S
CIBUĽKOU, ŠALÁT SLAVO
Alergény 1,3,7

inšpirovaní domovom a tradíciami
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Inspired by

12,00 EUR

Zlatistý! Chrumkavý! Šťavnatý! Voňavý…

...rezeň
200g bravčové karé

•

ČERNOHORSKÝ REZEŇ
Alergény 1,3,7

11,00 EUR
Vyššie štádium vývoja rezňa klasik...

200g bravčové karé, zemiakové cesto, syr, šalát
Slavo

36

HLAVNÉ JEDLÁ
•

SOTÉ RASKOĽNIKOV

inšpirovaní domovom a tradíciami
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Alergény 7

18,00 EUR
Je ZLOČIN urobiť z tak jemného a kvalitného
mäsa soté, zničiť ho množstvom ingrediencií a
výrazne zmeniť jeho pôvodnú chuť? Môžeme
ten zločin spáchať práve my? Ale veď to soté je
predsa fantastické! A možno práve my sme tí
vyvolení a môžeme v mene vyššej moci tento
zločin spáchať. Veď nikto nevie, aké to bolo
vlastne mäso, nikto nás nevidel, tak prečo sa
báť? Veď to mäso bolo určené, aby ho niekto
zjedol. Nie! Nie sme vinní! Tak prečo nás
zožiera svedomie? Kto bol ten muž, ktorý
vtrhol do našej reštaurácie a zakričal, že on vie,
že sme to soté varili z pravej sviečkovej? Videl
nás? Nie? Blafuje! Už dávno by nás udal. Čo
budeme robiť? Nič. Vyhodíme jedlo do
Demänovky. Ale načo sme ho potom varili?
Nemalo to žiaden zmysel. Nie! Priznáme sa!
Áno to soté sme varili my, je výborné,
smotanové a je z pravej hovädzej sviečkovej.
Zaslúžime si TREST?!
Dovidenia na Sibíri...

200g hovädzia roštenka

•

38

DIABOLSKÉ SOTÉ SO
ZEMIAKOVÝMI PLACKAMI
Alergény 1,3

11,00 EUR
Tričko dole! Bude Vám horúco! Vrelo
odporúčame toto jedlo hlavne všetkým
ženám... ;-)

200g bravčová krkovička, 150g zemiakové placky,
čerstvá šalotka

HLAVNÉ JEDLÁ
•

KAČACIE STEHNO,
Alergény 1
STRAPAČKY

inšpirovaní domovom a tradíciami
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15,00 EUR
Pomaly pečené kačacie stehno sme umiestnili
na naše strapačky, vlastne ani nevieme prečo.

200g kačacie stehno, 200g strapačky

40
•

ŽEMĽA S KAČKOU A
HRANOLKAMI

Alergény 1,3,7,10

16,50 EUR
Tie kačacie stehná, ktoré sme nechceli dať na
strapačky, sme dali do žemle spolu s naším
šalátom Slavom. Je to vlastne predchodca
hamburgeru. Majú sa ešte čo učiť v tej
Amerike!

100g kačacie stehno, žemľa, Slavo šalát, opražená
cibuľka, domáca tatarská omáčka

zabudli sme odfotiť
dofotíme a vymeníme stranu

HLAVNÉ JEDLÁ
•

inšpirovaní domovom a tradíciami

TESTOVACIA DOSKA
Alergény 1,3,7,10

72,00 EUR

1870G / 4 OSOBY = 467,5G na osobu
69 EUR / 4 OSOBY = 17,25 na osobu
69 EUR / 1870G = 0,0369 EUR na gram
4 TATRATEA / 4 OSOBY = 1TT na osobu

chupaté zemiaky 200g, šúľance makové 200g,
slaninka po slovensky 100g, halušky 200g, akciová
tlačenka 100g, placky tri studničky 100g,
diabolské soté 200g, hlávkový šalát so slaninkou
50g, strapačky 200g, jaternica 150g, pečená
klobása 150g, pečená krkovička 200g, opečený
chlieb 100g, červená omáčka 50g, domáca
tatárska omáčka 50g, chrenová 100g, Tatra tea 52
4x 0,04l
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HRA
•

inšpirovaní domovom a tradíciami

RICHTÁROV POKLAD
Určite ste čítali o našich zakliatych troch
dcérach, ktoré richtár premenil na tri
studne. Okrem tohto tajomstva existuje
ešte jedno. Ako dobre vieme, richtár bol
veľmi múdry, známy široko ďaleko po
celom kraji a veľmi bohatý!
Kam sa podel celý jeho majetok, celý
poklad?
Práve my sme zdedili toto tajomstvo. Tak
ako strážime studne a riečku Demänovku,
tak starostlivo strážime aj tajomstvo
richtárovho pokladu.
Len ten, kto je odvážny, šikovný a múdry,
sa môže pokúsiť nájsť ukrytý poklad.
Nemá však šancu ani ten najlepší z celého
sveta, ak nebude mať náš tajný dokument,
ktorý držíme na tajnom mieste.
Ak si myslíte, že vy ste ten správny a
dokážete rozlúštiť dokument, povedzte
nám a my Vám dáme jeho vernú kópiu,
podľa ktorej môžete skúsiť nájsť ukrytý
poklad.

INTERAKTÍVNA HRA NA NAŠEJ KOLIBE PRE
NAŠICH MALÝCH NÁVŠTEVNÍKOV, NA KONCI
KTOREJ SA SKRÝVA POKLAD. MLADÝ HĽADAČ
MUSÍ NÁJSŤ A VYLÚŠTIŤ NIEKOĽKO UKRYTÝCH
ODKAZOV, KTORÉ HO PRIVEDÚ K POKLADU.
ZÁHADNÝ DOKUMENT SI PÝTAJTE OD STRÁŽCU
POKLADU V NAŠEJ LETNEJ ZÁHRADE.

HRA
•

ČERVENÁ STOLIČKA
Prečo je jedna stolička
červená? Sedí na nej
“odsúdený”.
Možno ste si všimli, že jedna stolička je
červená. Ten, kto na nej sedí, má možnosť:

A: vyhrať
B: prehrať
C: strápniť sa
D: zasmiať sa
E: zapotiť sa
F: pobaviť sa
Pravidlá:
Pravidlá sú veľmi jednoduché. Požiadajte
obsluhu, aby Vám doniesla hracie kartičky.
“Odsúdený” si môže vytiahnuť náhodne
jednu kartičku. Ak nie je kartička označená
ako tichá, môže prečítať nahlas svoju výhru
alebo úlohu. Ak je na kartičke označenie
“TICHÁ KARTA”, musí úlohu splniť bez
toho, aby ju prečítal nahlas. Ak úlohu
nesplní, bohužiaľ je nútený zaplatiť účet za
celý stôl. Na kartičkách sa okrem rôznych
úloh nachádzajú aj rôzne výhry:
Zľavy, drinky, pivká, fľašky vínka či sektu,
jedlá, kolo pre všetkých, alebo iné
zaujimavé ceny.
POZOR: Hru hrajú všetci, pretože niektoré z
úloh môže “odsúdený” zadať svojim
spolusediacim. Ale máte možnosť vyhrať aj
celú fľašu či večeru pre všetkých!
Ťahať môžete len raz!
Ak sa Vám hra zapáčila, môžete ťahať aj
ďalšie kartičky, bez účasti obsluhy, ale
strácate nárok na prípadné vecné alebo
zľavové výhry.
Prajeme príjemnú zábavu.

inšpirovaní domovom a tradíciami

DEZERT
•

inšpirovaní domovom a tradíciami

ŠTRÚDĽA OD BABIČKY
Alergény 1,3,7,12

4,00 EUR

Naša domáca štrúdľa - ako od babičky,
odporúčame s Caffe Zelený Štvorec a ste v
dezertnom nebi.

150g ovocný závin, hrozno alebo jablká
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DEZERT
•

ŠÚĽANCE ONAKÉ

inšpirovaní domovom a tradíciami
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Alergény 1,3,5,7,8

7,30 EUR
Zemiakové šúľance Vám vieme ponúknuť s
makom, strúhankou, alebo s orechami. Nič
moc pre nerozhodných, niekedy je ťažko, ak
máte dve voľby, u nás máte tri!!!

300g, mak, strúhanka, alebo orechy

44
•

PIROHY LEKVÁROVÉ BO
Alergény 1,3,5,7,8
TVAROHOVÉ
7,70 EUR
Klasické pirohy ponúkame na dva spôsoby.
Plnené tvarohom, alebo slivkovým lekvárom.
Vyberte si podľa vlastnej chuti. Dochutiť ich
vieme makom, strúhankou, orechami, alebo
kakaom.

300g lekvárové pirohy, alebo tvarohové pirohy, so
strúhankou, makom, alebo orechami

DEZERT
•

PALACINKY

inšpirovaní domovom a tradíciami
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Alergény 1,3,5,7,8,12

4,50 EUR
Palacinky ako od maminky. Ak to bude v
našich silách, naplníme Vám ich podľa Vašich
predstáv.

150g, palacinky, slivkový džem, alebo orechová
sladká pomazánka, čokoláda, cukor

•

KRUPICOVÁ KAŠA
Alergény 1,7

46

4,50 EUR
7,9

Pre najmenších, ale i pre tých skôr
narodených, ktorí sa nedokázali zbaviť tohto
zvyku :-)...

250g, krupicová kaša, cukor, maslo, kakao,
alebo škorica

•

PUDING BB

47

Alergény 1,3,5,6,7,8,11,12

4,00 EUR

Puding podávame čerstvý, teplý a BB, s
mandarínkou a piškótami. Ako doma! Kto
poznáte BB?
Tak ste mali ešte krásne nedigitálne detsvo :-)

150g puding, mandarínky, piškóty

7,8

DEZERT
•

GRILOVANÉ JABĹČKA S
MEDOM, ŠKORICOU A
Alergény 1,3,5,7,8
ORECHAMI

inšpirovaní domovom a tradíciami
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4,00 EUR
Dezert ľahký ako vánok, neohrozí líniu a
zlepší Váš spánok :-).

150g jablká, med, škorica

•

VANILKOVÁ ZMRZLINA S
HORÚCIMI VIŠŇAMI
Alergény 1,3,5,7,8

4,0 EUR
Výborná vanilková zmrzlina s horúcimi višňami,
niečo fantastické pre citlivé zuby :-).

50g vanilková zmrzlina, oplátka 50g horúce višne
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KÁVA S VLASTNOU FOTKOU

CAFFE ZELENÝ ŠTVOREC

www.zelenystvorec.sk/caffe

espresso

8g 100% káva

2,00 €

ristretto

8g 100% káva

2,00 €

macchiato

8g 100% káva

2,00 €

cappuccino

8g 100% káva

2,20 €

latte macchiato

8g 100% káva

2,50 €

viedenská káva

8g 100% káva

2,50 €

turek (zalievaná)

8g 100% káva

2,00 €

10 g

0,20 €

smotana do kávy

ORGANICKÉ ČAJE
Kamilkový

0,20l

1,50 €

Rooibos

0,20l

1,50 €

Peppermint

0,20l

1,50 €

Čierny s vôňou Bergamot

0,20l

1,50 €

Breakfast čierny čaj

0,20l

1,50 €

Zelený čaj s vôňou citróna

0,20l

1,50 €

Zelený Jazmín

0,20l

1,50 €

Čučoriedkový

0,20l

1,50 €

Čierny čaj bez kofeínu

1,50 €

Med

20g

0,50 €

Citrón - rez

10g

0,20 €

ČOKOLÁDA

Horúca čokoláda

0,20l

2,50 €

Naša vlastná značka kávy.
Výberové zrná z Brazílie. Pražené na
slovensku s láskou, ktorú dodáva Boris
Nyers - KAVALA.
100% arabica od jedného farmára, a z
jednej farmy.

VYTVOR SI KÁVU S VLASTNOU FOTKOU
WWW.ZELENYSTVOREC.SK/CAFFE

CUBA
HAVANA
M a l e c o n 23

KUBÁNSKE RUMY
Santiago de Cuba, anejo 3,50 eur
Mulata, 15 anejo
5,00 eur
CUBA LIBRE

5,00 eur

V rámci slovensko - kubánskeho priateľstva Vám
predstavujeme jednu z najlepších reštaurácii na
Malécone v kubánskej Havane. Pri jej návšteve
dostanete ako náš zákazník prekvapenie na náš
účet.

ŠALÁTY
•

PETRŽLENOVÝ ŠALÁT S
CVIKLOU A VLAŠSKÝMI
Alergény 8
ORECHMI

inšpirovaní domovom a tradíciami

50

3,50 EUR

Pri šalátoch sme stavili na maximálnu
jednoduchosť, zdravé a čerstvé suroviny.
Cvikla, orechy, petržlenová vňať, medovocitrónový dresing.

200g, petržlenová vňať, pečená cvikla, vlašské
orechy, olivový olej, med, citrón

•

GRILOVANÉ CHERRY
PARADAJKY
3,50 EUR

51

Ako píšeme vyššie, pri šalátoch
nešpekulujeme, vyberáme jednoduché a
zdravé suroviny. Grilované paradajky, čerstvá
petržlenová vňať.

7,9

200g, cherry paradajky, petržlenová vňať

• GRILOVANÉ ŠAMPIŇÓNY S
CELOROČNE JARNOU
CIBUĽKOU
4,00 EUR
Jednoduchosť v našich šalátoch sme použili
aj pri grilovaných šampiňónoch s jarnou
cibuľkou. To, že je jarná celý rok, nás trochu
vyvádza z miery, ale už sme sa s tým zmierili.

200g, šampiňóny, jarná cibuľka

52

ŠALÁTY
•

ŠALÁT SO SLANINOVÝMI
ŠKVARKAMI

inšpirovaní domovom a tradíciami

53

2,50 EUR
Zostali nám nejaké škvarky, tak sme nimi
ochutili šalát, aby nebol príliš zdravý.

100g, hlávkový šalát, slaninové škvarky

•

ŠALÁT SLAVO

Alergény 7

2,50 EUR

54

S touto situáciou sa stretávame stále, máme
náš klasický recept (ako napríklad naša
plnená žemľa, z ktorej američania “okopčili”
hamburger), a niekto si myslí, že keď ho
premenuje, tak si to nevšimneme. Trápny
pokus schovať za názov Coleslaw náš šalát
Slavo prehliadame a smejeme sa mu. Tak ak
Vás niekde budú ponúkať týmto “fake”-om,
tak už budete vedieť, že na počiatku bol šalát
Slavo!

7,9

150g, červená kapusta, mrkva, majonéza

•

UHORKOVÝ ŠALÁT

Alergény 7

2,50 EUR
Klasika k rezňu, napríklad….

150g, uhorka, smotana, cesnak, kôpor

55

ŠALÁTY
•

PEČENÉ ZEMIAKY S
ROZMARÍNOM
Alergény 7

inšpirovaní domovom a tradíciami

56

2,00 EUR

Opečené zemiačky na čertvých bylinkách.

200g, zemiaky, čerstvý rozmarín

•

DOMÁCA TATÁRKA
Alergény 3,7

57

1,30 EUR
Domáca tatárska omáčka. Kto ju nemá rád?
Nech hodí kameňom… Opatrne prosím…

50g, majonéza, kyslá uhorka, šalotka, horčica,

•

CHRENOVÁ OMÁČKA
Alergény 7

1,50 EUR

58

Čerstvý chren zjemnený smotanou pre lepšiu
stráviteľnosť, a aby nám oči nevybehli von,
ako keď sledujeme tlačovku našej vlády
napríklad…
100g, kyslá smotana, chren

•

ČERVENÁ OMÁČKA
Alergény 12

1,30 EUR

Kedže ešte pri tvorení jedálneho lístka sme
nevedeli presne, o čo ide, tak sme jej dali
názov “červená”. Budú tam asi paradajky,
karamel, trocha ovocia a slovenské brandy,
karpatské predpokladám, je to omáčka na
ceste medzi barbecue a ovocnou… Uvidí
sa…

100g pardajky, cibulka, karamel, karpatské brandy
špeciál, ovocie

59

ŠALÁTY
•

POŠŤUCHANÉ ZEMIAKY

inšpirovaní domovom a tradíciami

60

2,00 EUR

200g, zemiaky, jarná cibuľka, slaninka, petržlen

•

HRANOLKY

61

1,50 EUR

150g, fritované zemiakové hranolčeky

•

VARENÉ ZEMIAKY
Alergény 7

62

1,50 EUR
Varené zemiaky s maslom a čerstvou jarnou
cibuľkou
200g, varené zemiaky, maslo

•

RYŽA STARENKA
Alergény 7

1,50 EUR

Basmati, Arborio, Jasmín, divoká,
bhutánska, Carnaroli, dlhozrnná, guľatá
atď. Toto všetko sú druhy ryže. Je to azda
najrozšírenejší druh potravy na svete.
Pochádza z Ázie a teraz je už všade. Začala
sa pestovať v Thajsku, pravdepodobne už
pred 4000 rokmi, a teda je to už naozaj
“starenka”...
150g, ryža, maslo, jarná cibuľka

63

NEALKO

inšpirovaní domovom a tradíciami

Royal Crown Cola

0,25l

1,60

Royal Crown Cola SLIM

0,25l

1,60

Kofola ORIGINÁL

0,3l

1,00

Kofola ORIGINÁL

0,5l

1,50

Vinea biela

0,25l

1,50

Vinea červená

0,25l

1,50

Orangina Original

0,25l

1,60

Tonic

0,25l

1,60

Tonic Bitter

0,25l

1,60

Tonic Ginger

0,25l

1,60

Rajec nesýtený

0,33

1,20

Rajec jemne sýtený

0,33

1,20

Rajec sýtený

0,33

1,20

Nativa Zelený čaj s citrónom

0,25

1,60

Pomaranč 100%

0,2

1,80

Multivitamín 100%

0,2

1,80

Jablko 100%

0,2

1,80

Paradajka 100%

0.2

1,80

Jahoda ovocná šťava

0,2

1,80

Čučoriedka ovocná šťava

0,2

1,80

Brusnica ovocná šťava
Zázvor, Mrkva,
UGO RAW 100% džús

0,2

1,80

0,25

2,20

Jablko, Repa,
UGO RAW 100% džús

0,25

2,20

Jablko, Špenát, Citrón. Mäta,
UGO RAW 100% džús

0,25

2,20

Krištálová voda “DEVIANT”

0,1l

0,15

Krištálová voda “DEVIANT”

0,75l

1,50

Mätovo-citrónová limonáda Deviant

0,25l

1,50

Mätovo-citrónová limonáda Deviant

1,00l

3,50

Osviežujúca chuť hrozna v tej
najčerstvejšej podobe!
Prémiová kvalita, elegantné
servírovanie, harmónia chutí a
tanec jemných bubliniek vychutnajte si jedinečný
zážitok so stáčanou
Vineou Frizzante

1,40 EUR

0,3l Vinea Frizzante

Vineou Frizzante s hroznom

2,40 EUR

0,2l Vinea Frizzante, biele hrozno

NEALKO

inšpirovaní domovom a tradíciami

V našej reštaurácii prinášame
poväčšinou domáce poctivé výrobky.
Existujú ale veci, ktoré nevieme
vyrobiť, a vtedy siahame po tej
najvyššej kvalite a skúsenosti. Verte
tomu alebo nie, ale už je to viac než
sto rokov, čo lekárnik Claud A.
Hatcher stvoril túto kráľovnú medzi
nápojmi, ktorá sa stala symbolom
pravých južanov.
Všetko sa to začalo na začiatku 20.
storočia vo vtedajšej kolíske všetkých
kol, meste Columbus v americkom
štáte Georgia. Doba sa menila,
ľuďom sa darilo, ale slnko zapadalo
stále rovnako pomaly. Kola, vtedy
veľmi obľúbená novinka, bola liekom
takmer na všetko. Pili ju tak obyčajní
ľudia, ako aj herci, politici, a hlavne
južanskí džentlmeni. Tí presne vedeli,
že najlepším miestom na svete je
slnkom vyhriata veranda s hojdacím
kreslom. Presne tam trávili tie
najlepšie chvíľky svojho života a
spoločnosť im nerobil nikto iný než
pohár vychladenej koly s pár kockami
ľadu.

Našim poslaním je dbať o
životné prostredie v oblasti
vodného hospodárstva.
Využitím miestnych zdrojov v tomto prípade čistej vody,
môžeme prispieť k zníženiu
ekologickej stopy, a zároveň
spraviť niečo pre svoje
zdravie.

0,15 EUR

0,1l čistá voda

0,25l
1,60 EUR

0,25l
1,60 EUR

HRA

Zachráň penu!!
Sťahuj aplikáciu a
pochytaj všetkých
Penožrútov!

Penožrúti sú maličké,
roztomilé, ale nenásytné
potvorky, ktoré stretneš
všade tam, kde sa čapuje
Kofola. Milujú totiž jej
penu rovnako ako ty a
keď vidia plný krígeľ,
nemôžu sa udržať. A že
ich teda je! Na hradoch,
horách, pri vode aj v
meste - sú jednoducho
všade! Pochytaj ich
všetkých skôr, ako ti
zmastia penu. Keď budeš
mať kvapku šťastia, chytíš
aj tých najvzácnejších!
Stiahni si apku, mrkni do
mapy a vyraz na čapovanú
Kofolu, naskenuj logo na
krígli a bav sa s
Penožrútmi celé leto.

inšpirovaní domovom a tradíciami

PIVO
Pivo pre nás varí liptovský
remeselný pivovar Liptovar v
Liptovskom Mikuláši.
Názov a design logo boli
inšpirované našou dlhoročnou
oporou v tíme Koliby Tri
Studničky u Tomášovcov,
ktorou je naša “Ifka”. Touto
pozornosťou sme vyjadrili
vďaku za dlhoročnú dôveru.
“Ifka na Zdravie”!!!

SVETLÁ IFKA

vznikla
experimentom – navarili vrchne
kvasené pivo, ktoré je pivný
oxymoron. Má zloženie sladov a
chmeľov ako ležiak, rmutovanie
ako ležiak. Typickú chuťovú
zložku, charakteristickú po
ležiackych kvasniciach, by ste v
ňom hľadali síce márne, zato
pivo je postavené na zdravom
strede medzi sladovým telom a
jemnou chuťou českých a
nemeckých odrôd chmeľu.
Výsledkom je pivo na
dennodenné pitie. Keď ho
dopijete, budete si pýtať ďalšie.
Obsah alkoholu 4,6 % obj.

inšpirovaní domovom a tradíciami

0,3l Malá svetlá Ifka, 1,80 EUR
0,5l Veľ ká svetlá Ifka 2,30 EUR
1,0l XXL festivalová svetlá Ifka 4,00 EUR
0,4l Dámska svetlá Ifka 2,00 EUR

0,3l Mála polotmava Ifka 1,90 EUR
0,5l Veľ ká polotmavá Ifka 2,40 EUR
1,0l XXL festivalová polotmavá Ifka 4,10 EUR
0,4l Dámska polotmavá Ifka 2,10 EUR

0,3l Malý Budvar 12 1,70 EUR
0,5l Veľ ký Budvar 12 2,20 EUR
1,0l XXL festivalový Budvar “Duplák” 4,10 EUR
0,4l Dámsky Budvar 2,00 EUR

TMAVÁ IFKA je

vrchne
kvasené pivo, typické pre
Anglicko. Naša EPA má tmavšiu
oranžovokaramelovú farbu. V
chuti sú karamelové tóny v úzadí
a do popredia sa dostáva
zemitosť, trávnatosť a jemná
pikantnosť anglických odrôd
chmeľov. Celkový dojem v
závere podčiarkuje určitá
kvasnicová esterovosť a
príjemné stredne intenzívne
horké doznievanie.
Obsah alkoholu 5 % obj.

č
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Tmavý Budvar 2,30 EUR
Pilsner Urquell 2,50 EUR
Nealko pivo 2,30 EUR
Radler nealko / alko 2,00 EUR

Horúce pivo + 0,40 EUR
Sirup do piva + 0,20 EUR

Ak ste fanúšikom Ifky sledujte naše pivné
akcie na FB (Pifko Ifka)

ALKOHOL
Whisky,
Bourbon,
Cognak,
Rum
Aberfeldy 12y.

0,02l

3,00

GODET
Antarctica

0,04l

5,00

Jean Fillioux So
Elegantissime
XO

0,02l

8,00

Karpatské brandy
ŠPECIÁL

0.04l

4,00

Sarajishvili XO

0,02l

4,50

Jack Daniels

0.04l

3,00

Jameson

0.04l

3,00

Santiago de
Cuba Anejo

0.04l

3,50

Mulata 15y.

0.04l

5,00

inšpirovaní domovom a tradíciami

Jedinečná single malt Aberfeldy sa vyrába v rovnomennej
pálenici Aberfeldy, ktorá sa nachádza na kopci nad riekou
Tay v nádhernej zalesnenej krajine oblasti Pertshire. Na
mieste bývalej pálenice Pitilie ju v roku 1896 založili John
a Tommy Dewar. Maskotom pálenice Aberfeldy sa stala
veverička, a tá zdobí aj niektoré etikety - totiž v priľahlom
údolí dodnes žije veľ ká enkláva pôvodných hrdzavých
veveričiek, ktoré sú dnes na britských ostrovoch chránené,
keďže ich vytláča konkurencieschopnejší druh pôvodom z
Ameriky. Pálenica Aberfeldy je však okrem mimoriadneho
vzťahu k miestnej faune známa aj výnimočným prístupom k
svojim fanúšikom - v roku 2000 za dva milióny libier
zrekonštruovala svoje návštevné centrum a pre turistov
otvorila „Dewar´s World of Whisky“, ten je otvorený
celoročne a patrí k najvyhľadávanejším atrakciám
turistického ruchu v Škótsku.
V marci 2008 podnikol Jean-Jacques Godet cestu
plachetnicou na Južný Pól. Godet Antarctica vznikol ako
pocta k tejto výnimočnej udalosti. Jean-Jacques Godet sa
nechal inšpirovať predovšetkým čistotou a rýdzosťou
tamojšej krajiny a vytvoril tento priezračný nápoj. Na
destiláciu bola použitá výhradne odroda hrozna Folle
Blanche. Biela farba bola docielená vďaka prirodzenému
procesu filtrácie. Antarctica sa podáva ľadovo vychladená
z “panákového” pohára.
Skvelý koňak XO Grande Champagne od výrobcu
koňaku Jeana Filliouxa. Rodina Filliouxová vyrába
koňak už od roku 1880, pričom ich pozemky sa v roku
1894 stali súčasťou regiónu Grande Champagne. Názov
„So Elegantissime" je trefný, keďže tento nápoj je
krásne jemný a kvetinový, hoci si ponecháva vzrušujúce
a bohaté jadro plné ovocia ako aj bylinné koreniny.

Sarajishvili XO sa vyrába podľa klasickej technológie z
pätnástich rôznych brandy z jedinečnej zbierky Davida
Sarajishviliho. Priemerný vek týchto alkoholov je 14 - 18
rokov, no jeho zloženie je tiež obohatené alkoholmi
starými až 30 rokov. Má krásne ligotavú zlatistú farbu,
príjemné tóny duba, vanilky a čokolády a jemnú a
zamatovú chuť.

Karpatské brandy špeciál, ikona medzi kvalitnými
slovenskými alkoholickými nápojmi. Oceňujú ho
milovníci brandy doma, aj v zahraničí. Karpatské brandy
špeciál je svojou kvalitou porovnateľné so špičkovými
zahraničnými brandy. Jeho intenzívnu a do detailu
zladenú chuť oceníte najmä pri špeciálnych
príležitostiach, a vtedy, keď sa chcete odmeniť.
Vyznačuje sa charakteristickou zlato-jantárovou farbou,
výraznou vôňou a plnou chuťou sušeného ovocia.

ALKOHOL
Vodka,
Liquer,
Destilat,
GODET Pearadise

0,04l

3,00

Branca Menta 28%

0,04l

2,50

Fernet Branca 35%

0,04l

2,50

Demänovka liquer

0,04l

2,50

Demänovka bitter

0,04l

2,50

Jägermeister

0,04l

2,50

Borovička Nicolaus

0.04l

1,60

Spišská borovička

0.04l

2,50

Borovička BVD

0.04l

3,00

Borovička HOREC

0.04l

3,00

Gin The Botanist Isla
Dry Gin

0,04l

5,00

Vodka Nicolaus

0.04l

1,60

Vodka Czechoslovakia

0.04l

2,00

Vodka Beluga

0.04l

4,00

Frndžalica

0.04l

4,00

Kopaničiarska Slivka

0,04l

1,60

Vizovická slivovica

0,02l

3,50

Bošácka slivovica

0,04l

2,50

Hruškovica Domáca
pálenka

0,04l

3,50

Hruškovica Jelínek

0,04l

2,00

MUMUŠ CAMPARI
0.1l Campari, 0,2l Cappy pomaranč

Jemne horkastá chuť
zmiešaná s chuťou
čerstvých
pomarančov
dáva tomuto nápoju
výnimočnú atmosféru ... a
možno práve preto je to
najobľúbenejší drink
Mumuš
Gabiky
Tomášovej

5,00 EUR

CUBA LIBRE

0.041l Santiago de Cuba,
0,2l Royal Cola

5,00 eur

inšpirovaní domovom a tradíciami

Godet Pearadise je unikátna zmes hruškového likéru a
starého koňaku Godet. Spoločne vytvárajú vyvážený ( po
likéry sladký, po koňaku charakterný) silný nápoj. Zlatá farba
je predzvesťou bohatej chuti. Vôňa je prekvapujúco svieža,
bazová. Na jazyku cítime mladé hrušky prechádzajúce do
výraznej, sviežej charakteristiky koňaku. Pearadise je vhodný
po večeri alebo samotný s kockou ľadu. Získal mnohé
ocenenia a obľubujú ho nie len ženy ale i muži.
Branca Menta je taliansky bitter. Aromatický nápoj
vyrábaný z hroznového destilátu (ako brandy) a viac ako 40
rôznych bylín a korenín (myrha, ľubovník bodkovaný,
rebarbora, kardamón, šafran a iné). Vyrába sa v Miláne
podľa prísne tajnej receptúry, ktorá patrí rodine Branca a
predáva sa do celého sveta. Bylinky a koreniny sa
primiešavajú do základného destilátu, ktorý zreje v sudoch
okolo roka. Má tmavohnedú farbu s oranžovým odleskom
z bylinnej zmesi. Vôňa je komplexná s množstvom byliniek,
najmä čerstvej mäty. Chuť horká a medicínska s mentolom
a suchou bylinnou dochuťou. Branca Menta má výraznú
mätovú príchuť.
Fernet Branca je alkoholický nápoj zaraďujúci sa medzi
korenené bittery. Bol vyvinutý zo 40 bylín a
aromatických rastlín. Obsahuje 39% alkoholu. Tento
likér je pomenovaný podľa talianskeho lekára Ferneta,
ktorý ho vyvinul ako bylinný liek na žalúdok.
Vizovická slivovica je ovocný destilát pripravovaný
výhradne zo sliviek z našich vlastných sadov.
V spoločnosti RUDOLF JELÍNEK sme sa rozhodli
priniesť vám to najlepšie z Vizovicka, ktoré je
preslávené tradíciou pestovania sliviek. To dalo v 16.
storočí vzniknúť tradícii výroby slivovice, ktorú pre vás
Jelínkovi majstri liehovarníci zachovávajú až dodnes.
Vyzretý kvas jednotlivých pestovaných odrôd sliviek
podrobujeme trojstupňovej destilácii. Vzniknutý
destilát necháme 365 dní zrieť a súčasne v ňom
nechávame macerovať sušené slivky. Počas tohto
procesu zrenia sa do slivovice uvoľní veľ ké množstvo
vône a chuti, konečný výsledok je tak charakteristický
sladkastou vôňou sliviek doplnenou o mandľovú arómu
kôstok, chuť je potom jemná, sladko ovocná až
medová.
Gin the Botanist Isla Dry, Gin pochádza z Holandska,
kde bol objavený v roku 1650. Vynašiel ho Franz de le
Boë známy skôr pod menom Franciscus Sylvius,
profesor medicíny na univerzite v Leidene. Dr. Sylvius
chcel pôvodne nájsť lacné diuretikum, ktoré by použil
ako liek na obličkové problémy. Zmiešal teda dve
močopudné suroviny – olej z borievkových bobúľ a
obilný destilát. Takto vzniknutú zmes nazval genever (fr.
genévrier = borievka) Gin, ktorý ponúkame je vnimočný
svojim zložením. Na jeho výrobu je použitých 22 druhov
ručne trhaných a divorastúcich rastlín.

ALKOHOL

inšpirovaní domovom a tradíciami

Pauline Hubert ROSE Ružové extra suché. Južnoslovenská
vinohradnícka oblasť. Očarujúca Frankovka modrá rosé je
sekt vyrobený klasickou metódou kvasenia vo fľaši. Nádherne
jemná ružová farba,ovocná vôňa a plná chuť vám pripomenie
letné večery plné pokoja a lásky. Vyrobený z lásky pre lásku.

Víno
Sekt
Champaigne
Pauline Hubert ROSE

0,75l

20,00

Moët & Chandon Brutt
Imperial

0,75l

60,00

DOM PERIGNON
2006

0,75l

250,00

Víno biele sudové

0,1l

1,20

Víno červené sudové

0,1l

1,40

Varené vínko biele

0,1l

1,40

Varené vínko červené

0.1l

1,60

ĎAĽŠIA PONUKA NA VÍNNEJ KARTE

Moët & Chandon Na začiatku tohto storočia pozdvihol firmu
na medzinárodnom trhu Napoleon Bonaparte. Dopomohol k
tomu vtedajší riaditeľ firmy Jean-Rémy, keď sa osobne stretol
v roku 1804 s Napoleonom, ktorý bol ubytovaní spolu so
svojím vojskom v sídle firme 20 rue de Champagne. Vďaka
väčšej pozornosti Napoleona sa toto šampanské vyzdvihlo na
vysokú úroveň. Jean-Rémy dostal dôstojnícky kríž čestnej
légie. Na počesť Napoleona sa vyrába kolekcia Brut Imperial
na jeho počesť.
Po jeho vyzdvihnutí začala spoločnosť Moët & Chandon byť
obľúbená medzi osobnosťami ako napríklad u Alexandra II.,
Františka II., Arthura Wellesley, 1. vojvodu z Wellingtonu,
Madame de Staël, a aj u kráľovnej Viktórie. V 20. rokoch 19.
storočia bola ročná produkcia 20 000 fliaš. Vedenie
spoločnosti v roku 1832 opustil Jean-Rémy, a nahradil ho
jeho syn Victor Moët a jeho zať Pierre-Gabriel Chandon de
Briailles. Po ich nástupe sa zmenil názov M.Chandon na Moët
et Chandon. V roku 1842 zaradila firma do svojej výroby
šampanské. Ich najpredávanejšou značkou, Brut Imperial, bol
prvýkrát predstavený v roku 1860.
V roku 1879 odkúpila firma oblasť Val-de-Marne, aby rozšírila
výrobu. Taktiež odkúpili oblasti Cramant, Le Mesnil-sur-Oger,
Bouzy, Ay a aj Verzenay. Taktiež stúpol počet zamestnancov. V
tejto dobe bolo zamestnaných u Moët & Chandon 2 000 ľudí.
Títo ľudia boli veľmi dobre sociálne zabezpečení, napríklad
mali zadarmo lekársku starostlivosť, bývanie, penzióny,
peňažnú výpomoc v materstve, nemocenské a bezplatnú
právnu pomoc. V roku 1872 bola ročná produkcia 2 milióny
fliaš a v roku 1880 už 2,5 miliónov fliaš.

Dom Pérignon bol v 17. storočiu benediktínsky mních, ktorý
vstúpil do dejín ako osoba, ktorá "vynašla" šampanské. Prvý
ročník Dom Perignon bol uvedený na trh v roku 1937.
Zreje minimálne 7 rokov vo fľaši. Pre každú fermentáciu sú
použité iné kvasné kultúry. Počiatočná vôňa čerstvých mandlí
a grapefruitu pomaly prechádza do tónov korenia, orieškov
kešu a opečených toastov. Zamatová, komplexná a
harmonická chuť.

NAŠA RODINA
Veľmi nám zaléží na Vašom názore a
preto Vás žiadame o vyjadrenie
spokojnosti.
Tvoríme špecifickú atmosféru a hľadáme
to správne nastavenie. Len s vašou
spätnou väzbou sa nám to podarí.

ďakujeme
děkujeme
danke
merci
спасибо
podziekować
grazie
we thank you
köszönöm
дзякуй
bedanken
paldies
Շնորհակալություն
благодаря
hvala
tak
takk
tack
diolch yn fawr
obrigado

inšpirovaní domovom a tradíciami

NAŠA RODINA A
partnerstvá

www.zelenystvorec.sk

Kráľovské víno Vinum Regni je
exkluzívnym členom našej rodiny. Táto
značka patriaca našej spoločnosti
predstavuje garanciu tradičného
dopestovania a spracovania vinnej
révy, s dôrazom na pressburgskú
lokalitu zabalená v elegentnom šate
Vinum Regni

Naša vlastná značka kávy. Výberové zrná z
Brazílie. Pražené na slovensku s láskou,
ktorú dodáva Boris Nyers - KAVALA.
100% arabica od jedného farmára, a z
jednej farmy.

Koncept svetovej domácej kuchyne,
cateringové služby, domáca pekáreň a
univerzitné stravovanie.
www.domacakuchyna.eu

Kaviarenský koncept, ktorý Vám kvalitnú
kávu stavia do cesty.
“TAKE AWAY” kaviarne.
www.zelenystvorec.sk/caffe

Malá nadácia, podporujúca zdravie a umenie.
Spoluorganizátor kultúrneho leta v Kolibe Tri
Studničky. www.zelenystvorec.sk

V rámci slovensko-kubánskeho
priateľstva Vám predstavujeme jednu z
najlepších reštaurácii na Malécone v
kubanskej Havane. Pri jej návšteve
dostanete ako náš zákazník
prekvapenie na náš účet.

CUBA - HAVANA

CESTA
k n i h a

Ľudia s podobne rozvinutým intelektom vedia sa nájsť, vytvoriťˇ
večné priateľstvá bez hraníc, farby pleti, či etnickej príslušnosti .
Jozef Tomáš

… Rozvíjanie „duchovna“ v

človeku

druh, na človeka „duchovného“. Bude
len a

len na človeku, spoločnosti

vytváraním priaznivých podmienok.
Predovšetkým mať záujem v prospech
ľudstva. Nik sa nevypomstí človeku, ako
človek sám sebe.
Iste nám prepáčia oslovenia
velikáni, proroci, osvietenci, veď múdrosť
je k tomu absolútne imúnna.
Človek „duchovný“ je spätná
Všetci sa zamýšľame nad životom. Všetci cítime, že
niečo nie je v poriadku v žití v jednote s prírodou, že
niečo nie je v súlade pri odovzdávaní živej štafety
(potomstva), že mnohé si nevieme vysvetliť...
Dôraz na mikrosociálne (v lone matky) prostredie
je vedomý pohľad, tvoriaci základ pre budúceho
človeka.
Nadovšetko všetky postrehy vychádzajú
z

princípu psychofyziologického, zbavené rôznych

pohľadov genetickej predurčenosti..., prirodzene, mimo
vymedzené choroby spôsobené vadami v genetike.
Ak je stredobodom žena, žena – matka, práve cez
ňu možno demonštrovať všetky aspekty života, skrz
generátor – materský pud. A to, prosím, nejde iba
o jeho živelné poňatie.
Nejestvuje žiadny politický termín, čo by
vyjadroval zmysel života, než zodpovednosť,
zodpovednosť bez protipólu!
Častejšie stretanie s

označením: splynutie

s kozmickým vedomím nie je náhodné...
Vzkriesenie a kriesenie činností mozgu má všetky
aspekty, znaky, pripomínajúce rozpínavosť vesmíru,
cestu poznávania, splývania...
Pokúsil som sa postrehmi priblížiť v
metódy a

projekte

prostriedky, ako napomôcť vytesňovaniu

neželaných informácií ukladaných a

prenášaných

z nevedomia do nevedomia... počas tehotenstva…
Jozef Tomáš

projekcia.
Ustálená mienka svetovej vedeckej
obce vyjadruje štatistický pohľad na
sociálnu štruktúru svetovej populácie
dosť nelichotivo, priam až dramaticky,
nevyjadruje tragickosť, skôr cesty ako
vybŕdnuť z

jestvujúceho procesu

brojlerizácie sociálneho prostredia.
Ak opomenieme evolučnosť vzniku
mozgu i povyšovanú genetiku ako takú,
priblížime sa k
historicky,

vedomiu človeka nie
ale

produktu

sociálnoekonomického prostredia.
Položme si otázku, či vedomie je odrazom
slobodnej vôle, alebo slobodná vôľa
odrazom vedomia. Dostali sme slobodnú
vôľu? A čo vedomie? Čo sa skrýva za
slobodnou vôľou? Iba pudy?
Pochopiteľne, niesť zodpovednosť za
vedomie na seba nezoberie ani najvyšší!
Stratili by sme nádej na hľadanie
cesty k splynutiu, na ktorú niet učenia…
( úryvok z knihy Jozefa Tomáš - CESTA )

NA ZÁVER

inšpirovaní domovom a tradíciami

ĎAKUJEME

Koncept

ALERGÉNY
čísla sú označené pod názvami jedál

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

Obilniny obsahujúce lepok (pšenica,
jačmeň, ovos, kamut alebo iné
hybridné odrody) a výrobky z nich
Kôrovce a výrobky z nich
Vajcia a výrobky z nich
Ryby a výrobky z nich
Arašidy a výrobky z nich
Sojové bôby a výrobky z nich
Mlieko a výrobky z neho (vrátane
laktózy)
Orechy t.j. mandle, lieskové orechy,
vlašské orechy, kešu, orechovce, para
orechy, pistácie, makadamové orechy a
queenslandské orechy a výrobky z nich
Zeler a výrobky z neho
Horčica a výrobky z nej
Sezamové semená a výrobky z nich
Kysličník siričitý a siričitany v
koncentrácií max. 10 mg/kg alebo
10mg/l vyjadrené ako SO2
(sušené ovocie, ovocné konzervy,
výrobky zo zemiakov)
Vlčí bôb a výrobky z neho
Mäkkýše a výrobky z nich

Označovanie potravín - alergény podľa
smernice Komisie 2006/142/ES a smernice
Komisie 2007/68/ES - príloha č. 3 výnosu MP
SR a MZ SR č. 1187/2004-100

našej reštaurácie spočíva predovšetkým v nezvyčajných

spojeniach s jemným korením recesie, voda Deviant, moderné vs.
tradičné, halušky, pri ktorých Vám hrá jazz, borovička s horcom vs.
Jean Fillioux So Elegantissime XO, slovenské sudové víno vs. Dom
Perignom. Za roky prevádzky sme si našli svojich stálych zákazníkov,
veríme, že netradičné spojenia Vás oslovia a pridáte sa k nim.

Priestor sa skladá zo štyroch častí. Pôvodná stará tradičná koliba,
nová moderná prístavba s výhľadom na Demänovku, letná terasa a
Záhrada, kinematograf. Záhrada má svoj vlastný jednoduchý ponukový
lístok, je to miesto odpočinku pre Vás a Vaše deti. Snažíme sa okolie
udržiavať “nesterilné” a preto u nás nenájdete anglický trávnik a
dokonalé záhradné útvary. Ďakujem, že rešpektuje naše okolie a
neužívate ho bezohľadne.

Jedlo, je presne oblasť, kde sme príliš neexperimentovali. Sústredíme

sa na tradičné recepty a poctivé suroviny, ako Sous vide technológia,
hovädzie mäso z tých najlepších chovov, kohúty z voľného chovu,
pracné polievky. Ponuka je široká a snažíme sa zachovávať čerstvosť.
To ale znamená, že príprava nepatrí k najrýchlejším, to nás
diskvalifikuje z kategórie Fast food restaurant. Ubezpečujeme Vás, že
za všetkým je obrovský počet odpracovaných hodín, príprav a snahy.
Dlhá čakacia doba teda nie je náš nezáujem, ale práve naopak,
neochota robiť kompromis v určitých postupoch a surovinách. Veríme,
že máte porozumenie.

Kultúra a umenie je neoddeliteľnou súčasťou nášho tímu. Pravidelne
usporadúvame rôzne druhy podujatí, vrcholom je kultúrne leto.
Môžete zažiť koncerty, živé vystúpenia, besedy, výstavy, poéziu,
divadlo, letný kinematograf, workshopy a mnoho iného.
Ďakujeme za pochopenie a Váš čas strávený u nás.

Zmluvné ceny sú uvedené vrátane DPH. Zodpovedný vedúci Alžbeta Mastihubová, 0903 767 757.

STRÁŽCA
pokladu

ZÁHR
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A
&
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KINEMATOGRAF

POWERED BY
PIFKO IFKA
KO L I B S K Ý
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V
I
D
,
Y
T
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“Čapáky”

Pifko Ifka 0,3l
Pifko Ifka 0,5l
Pifko Ifka 1l
Budvar tmavý 0,3l
Budvar tmavý 0,5l
Pilsner 0,3l
Pilsner 0,5l
Pilsner 1l
Rezané 0,5l

1,50 eur
2,00 eur
4,00 eur
1,50 eur
2,00 eur
1,50 eur
2,00 eur
4,00 eur
2,00 eur

WO

IETANIE
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P
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Y
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D
U
H
, ŽIVÁ
RKSHOPY

“Nealko”
Krabičkový džúsik
1,00 eur
Deci sódy
0,20 eur
Kofola 0,1dcl
0,30 eur
Malá kofča 0,3dcl 1,00 eur
Veľká kofča 0,5dcl 1,50 eur

FILMOV

“Tvrdô”
Borovička 0,04l
Borovička horec
Vodka 0,04l
Slivovica 0,04l
Tuzemský um 0,04l
Tatranský čaj 42
Tatranský čaj 52
Tatranský čaj 72

1,30 eur
1,30 eur
1,30 eur
1,30 eur
1,30 eur
1,90 eur
1,90 eur
1,90 eur

HUSTÁ POLIEVKA, ČUNDR GULÁŠ, ALEBO BORŠČ,
GRILOVANÉ ŠPECIALITY PODĽA PONUKY

!!! UPOZORNENIE !!! Atrakcie, zvieratá, bezpečnosť a ohľaduplnosť
Všetky atrakcie ako trampolína, hojdačky, obrie lehátko!!! je len na ležanie, nie na skákanie alebo kĺzanie !!! a
ďalšie, môžu používať deti, len ak sú zariadenia otvorené a pripravené na použitie. Trampolínu možno použiť len po
ohlásení u obsluhy v bufete. Zodpovednosť za deti má ich dospelý doprovod. Celý areál je veľmi členitý, a preto dbajte
na bezpečnosť Vašich detí. Zároveň Vás žiadame o ohľaduplnosť k zvieratám, prírode a k celému areálu. Robíme to pre
Vás.
Ďakujeme, že spolu s nami robíte toto miesto rodinným a slušným. Prajeme Vám príjemný pobyt u nás.

NAŠA RODINA A
partnerstvá

www.zelenystvorec.sk

Kráľovské víno Vinum Regni je
exkluzívnym členom našej rodiny. Táto
značka patriaca našej spoločnosti
predstavuje garanciu tradičného
dopestovania a spracovania vínnej
révy, s dôrazom na pressburgskú
lokalitu, zabalená v elegantnom šate
Vinum Regni

Naša vlastná značka kávy. Výberové zrná z
Brazílie. Pražené na Slovensku s láskou,
ktorú dodáva Boris Nyers - KAVALA.
100% arabica od jedného farmára a z
jednej farmy.

Koncept svetovej domácej kuchyne,
cateringové služby, domáca pekáreň a
univerzitné stravovanie.
www.domacakuchyna.eu

Kaviarenský koncept, ktorý Vám kvalitnú
kávu stavia do cesty.
“TAKE AWAY” kaviarne.
www.zelenystvorec.sk/caffe

Malá nadácia, podporujúca zdravie a umenie.
Spoluorganizátor kultúrneho leta v Kolibe Tri
Studničky. www.zelenystvorec.sk

V rámci slovensko-kubánskeho
priateľstva Vám predstavujeme jednu z
najlepších reštaurácii na Malécone v
kubanskej Havane. Pri jej návšteve
dostanete ako náš zákazník
prekvapenie na náš účet.
Priateľskú reštauráciu - kolibu, kde si
môžete dať napríklad langoš, čo je veľmi
vzácne pri dlhšom pobyte, nájdete aj v
USA. Pri návšteve tejto československej
koliby dostanete ako náš zákazník malé
prekvapenie a platí to aj naopak. Na
zdravie a dobrú chuť v USA.

CUBA - HAVANA

KOLIBA

čechoslovak restaurant
ASTORIA
QUEENS
NYC

USA - NEW YORK

12 EUR

CUBA
CIGAR
&
RUM

HOYO DE MONTERREY
Epicure Especial
12 EUR
MONTE CRISTO
No. 4
20 EUR
CUABA
Salomones
30 EUR
ROMEO Y JULIETA
Wide Churchills Grand Reserve
50 EUR
COHIBA
Behike 56
40 EUR

ROBAINA
original 10 years cigars from farm
Alejandro Robaina
King world Tobacco. Fidel’s good friend.
CUBAN’S RUM
Santiago de Cuba 7 years 2,50 EUR
Mulata 15 years
5,00 EUR

ALKOHOL
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DEBOUCHE extra

0,25l teplý alkoholický miešaný nápoj

2,80 EUR

tým, čo to poznáte, nemusíme nič
vysvetľovať... A tí, čo to nepoznáte, tak to
vyskúšajte... “Mníchov .... správne
šambrovaný biskvit DEBUŠÉ, píše
sa to Debouche...” Prajeme na zdravie
a nešpehujte nás, prosím, keď Debouche
budeme miešať. Je to špecialita nášho
vrchného.

DEBOUCHE light
0,25l teplý miešaný nealkoholický nápoj

2,00 EUR
Debouche light je bezalkoholická
verzia DEBOUCHE extra. Základom je
čaj, ochutený cukrom, ovocnými
príchuťami ... Je určený pre deti,
vodičov, abstinentov a iných
zvláštnych ľudí.

MEDICÍNA DR. MRÁČKA
0,04l slivovica, 25 kvapiek citrónovej šťavy, 1
kávová lyžička medu

2,80 EUR
špeciálna medicína odporúčaná
zväzom lekárov EU, indikovaná v
čase, keď na Vás ide choroba, keď ste
chorý, keď choroba ustupuje, a v
čase, keď ste zdravý, ako prevencia.

PACHOVA FRNDŽALICA

0,04l slivovica alebo vodka, alebo voľačo iné
tvdršie podľa Vašej chuti,
fajnové slaninkové škvarky 4x4x4mm,
karamelové frapé
slovenskô národnô pitnô, môžete
ochutnať tu u nás. Povráva sa, že
keď sa nechcete opiť, tak si máte dať
mastné. My Vám ponúkame tvrdý
alkohol s mastnými škvarkami, čiže
čisto teoreticky sa tie dve položky
navzájom neutralizujú, z čoho
môžeme dedukovať, že sa neopijete.
Otázka potom znie, či má zmysel za
to platiť? Vyskúšajte, uvidíte !!!

2,80 EUR

