Dezerty
120g Zemiakové perky so slivkovým lekvárom, makom/strúhankou (1)

2.80 €

120g Vyprážaný banán v kokosovom cestíčku (1,3,7)

2.80 €

120g Horúce maliny s vanilkovou zmrzlinou

2.80 €

120g Palacinky plnené nugetou alebo džemom (1,3,7)

2.80 €

Zmrzlinové poháre Carte d´Or

.

220g Zmrzlinový pohár

2.50 €

(tri druhy zmrzlín podľa výberu, šľahačka na ozdobu)
220g Stracciatella

2.50 €

(zmrzlina stracciatella, vaječný likér, banán, šľahačka na ozdobu)

vanilka, karamel, stracciatella, čokoláda, škorica

50g Mandle pražené (8)
80g Olivy
150g Syrový tanier zo 4 druhov syra podľa ponuky, olivy (7)

Ceny kalkuloval zodpovedný vedúci. Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Uvedená váha jedál je v surovom stave. Polovičná porcia: 70%
z uvedenej ceny. Príprava jedál trvá od 20 do 40 minút.
Posledné objednávky prijímame 30 minút pred záverečnou hodinou.
Zložky vzťahujúce sa k §9 ods. 4, 5 a 7.
1. Obilie obsahujúce glutén (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut a vyšľachtené odrody z nich).
2. Kôrovce a výrobky z nich. 3. Vajcia a výrobky z vajec. 4. Ryby a výrobky z rýb.
5. Podzemnica olejná a výrobky z podzemnice olejnej. 6. Sója a výrobky zo sóje.
7. Mlieko a výrobky z mlieka vrátane laktózy.
8. Orechy, t.j. mandle, lieskovce, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie,
makadamské orechy a queenslandské orechy a výrobky z orechov. 9. Zeler a výrobky zo zeleru.
10. Horčica a výrobky z horčice. 11. Sezamové semená a výrobky zo sezamových semien.
12. Oxid siričitý a síričitany o koncentrácií viac ako 10mg/kg alebo 10mg/l vyjadrený ako oxid siričitý.
13. Vlčí bôb a výrobky z neho. 14. Mäkkýše a výrobky z nich.

Druhy zmrzlín: čierna ribezľa sorbet, citrón sorbet, jahoda sorbet,

Snacks

Jedálny lístok zostavil šéfkuchár
Gastro Creative Andrej Benian
s tímom kuchárov
Hotela Eminent

.
2.50 €
1.50 €
4.50 €

Prevádzkovateľ:
Hotel Eminent ***, Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce
Email: hotel@eminent.sk
Kontakt: 0915 774 626, 037 640 3150

Informácie o alergénoch či intolerancii nájdete na zadnej strane.
Gramáž jedál je uvádzaná v surovom stave a zodpovedá váhe celého jedla.

Všetky ceny sú uvedené s DPH. Uvedená váha jedál je v surovom stave. Polovičná porcia: 70% z uvedenej ceny. Príprava jedál trvá od 20 do 40 minút. Posledné
objednávky prijímame 30 minút pred záverečnou hodinou. Zložky vzťahujúce sa k §9
ods. 4, 5 a 7.

Dovoľujeme si Vám ponúknuť aj služby súvisiace
s prípravou a organizáciou firemných a súkromných
podujatí – svadby, rodinné oslavy, firemné stretnutia,
promócie, krstiny a iné eventy.
Zodpovedný vedúci Eva Dubajová

Hlavné jedlá

Predjedlá
150g Bruschetta s paradajkou, mozzarellou a bazalkou (1,7)

2.50 €

150g Dubákový nákyp so špenátovo nivovou omáčkou (1,3,7)

3.90 €

100g Hoväzdie carpaccio s rukolou a parmezánom toast (1)

4.50 €

100g Mozzarella s paradajkou a bazalkou, toast (1,7)

2.50 €

Detské menu
100g Kuracie kúsky na prírodno alebo vyprážané so zemiakovou

karamele, príloha podľa výberu (7)

7.90 €

150g Kuracie prsia v cestíčku plnené so syrom, šunkou
a šampiónmi /trojobal/, príloha podľa výberu (1,3,7)

Polievky
0,33l Slepačí vývar s mäsom a rezancami (1,3,7,9)

0,33l Paradajkový krém s bazalkovým pestom a parmezánom (7)

marináde na grilovanej cukete s chilli fazuľovým pyré (1,3,7)
150g Viedenský teľací rezeň, ryža s hráškom (1,3,7)

0,33l Capuccino z lesných húb na bielom víne s parmezánovými
lupienkami (7)

7.80 €

1.90 €

150g Tatarský biftek, hrianky (1,3,7,10)

9.90 €

cherry paradajkami a červenou fazuľou s omáčkou jalapeno
4.50 €

200g Listový šalát s lososom a krevetami, toast (1,3,7,4)

8.50 €

300g Listový šalát s cherry paradajkami, grepovým vinaigrette,
5.40 €

8.90 €

150g Pikantný pálivec z hovädzieho, bravčového a kuracieho mäsa
s hranolkami (1,6,10)

6.90 €

150g Sviečkove rezy Stroganov (1,7,10), príloha podľa výberu
7.90 €
9.90 €

a hranolkami (1,3,10)
10.90 €
10.90 €

podľa výberu

10.50 €

Cestoviny a bezmäsité jedlá
9.50 €
7.80 €

250g Tagliatelle aglio olio e pepperoncino (1,3,7)

4.50 €

350g Fettuccine s dubákmi na bielom víne s rozmarínom,
cesnakom, smotanou a parmezánom (1,3,7)

5.90 €

350g Fettuccine s dijónskou omáčkou, čerstvým špenátom
a grilovaným lososom (1,3,7,10)

7.50 €

350g Tagliatelle s kúskami kuracích pŕs a cukety na grile, parmezán
(1,3,7)

5.50 €

120g Grilovaný hermelín s brusnicovým dipom (1,3,7) a varenými
zemiačkami

5.50 €

350g Grilované zeleninové placky v provensálskej paradajkovej
omáčke s parmezánom (1,3,7,8)

100g Cestoviny s paradajkovým pyré a syrom (1,7)

3.00 €

Omáčky
50g Nivová / Syrová (1,3,7,10)

1.20 €

50g Hubová (1,3,7)

1.20 €

50g Chilli

1.20 €

50g Brusnicová (1,3,7)

1.20 €

Prílohy
200g Pučené zemiaky s maslom a petržlenovou vňaťou (7)

1.50 €

200g Smotanou redukované zemiaky so slaninkou a pórom (7)

1.50 €

200g Pečené zemiaky s cibuľkou, cherry paradajkou a červenou
fazuľou

1.50 €

200g Zemiakové hranolky

1.50 €

150g Ryža

1.50 €

200g Grilovaná zelenina s cesnakovým olejom a bylinkami

2.50 €

200g Anglická zelenina s bylinkovým maslom (7)

2.00 €

200g Pečená koreňová zelenina na olivovom oleji s morskou soľou,

180g Grilované kačacie prsia s brusnicovou omáčkou (1,7), príloha

8.90 €

200g Vyprážaný zubáč s zelerovým šalátom, jablkami a mandlovými
280g Pstruh na rošte (4)

cibuľovými krúžkami a dusenou ryžou (1)

paradajkami a paprikou podavané so zemiakovými dolkami

150g Grilovaný losos so sezamom na pečenej koreňovej zelenine

lupienkami (1,3,4,7)

11.90 €

150g Hovädzia sviečkovica na viedenský spôsob s opraženými

225g Špecialita EMINENT – 3 druhy mäska s grilovanou slaninkou,

Ryby

180g Grilovaný steak z lososa (gril, para) (4)

13.90 €

200g Flap steak na pečených zemiakoch s červenou cibuľkou,

200g Grécky šalát s grilovaným kuracím mäsom, toast (1, 3, 7)

225g Losos pripavený na tri spôsoby s paradajkovým tartarom (4)

14.80 €

200g Teľací perkelt, halušky (1,3,7)

Šaláty

s citrónovo medovou omáčkou (4,7)

9.20 €

2.70 €

200g Hovädzí steak zo sviečkovice so zelenými fazuľkami

olivami a fetou, toast (1,3,7)

9.20 €

200g Vyprážaná bravčová panenka nakladaná v jogurtovo medovej
1.70 €

4.20 €

7.90 €

200g Pečená bravčová panenka na farebnom korení podávaná
na smotanou redukovaných zemiakoch so slaninkou a pórom (7)

kašou alebo ryžou a kompótikom (1,3,7)

4.50 €

čerstvo mletým farebným korením a bylinkami

2.00 €

150g Pečená cvikla s morskou soľou a rozmarínom

1.50 €

