


Aperitív – prípitok
 

Prosecco s jahodou (0,10 l)

Hubert Brut – Hubert De Luxe (0,10 l)

Cinzano s citrónom (0,10 l) 

Hruškovica, Borovička, Slivovica, Čerešňovica (0,04 l) 

Polievka
 

Slepačia polievka s domácimi rezancami
    a julianne zeleninou

Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami     
    a zeleninou

Šampiňónová polievka 



Predjedlo 

Kuracia terinka podávaná
s malým toastom 

Bruscheta – bageta, mozzarella,
bageta a dresing 

Šunkové rolky s bagetkou 

Hruška s oravskou slaninkou
a omáčkou z modrého syra

Domáca kuracia paštéta
s brusnicami a čerstvou bagetkou  

Šunkovo syrové variácie, výber 4 druhov syra,
královská šunka a prosciutto 

Krevetky na olivovom oleji a cesnaku
s citrónovým dipom a zapečenou bagetkou 



Hlavné jedlo
 

Bravčová panenka
s tromi druhmi omáčok, s gratinovanými zemiakmi

a kučeravým šalátom

Kuracia rolka
plnená šunkou a sušenou slivkou s omáčkou

na prírodno a gazdovské zemiaky 

Kurací steak
so smotanovou omáčkou zo syra s modrou plesňou

Grilovaný losos
s citronovou omáčkou a zemiakovo hráškovým pyré 

Kuracie dolné stehienka
s medovo citrónovou krustou a gratinované zemiaky

Bravčová panenka/
Kuracie prsia s dubákovou omáčkou a príloha podľa výberu

Duo z bravčovej panenky, kuracích pŕs a byliniek
so zemiakovou variáciou a hráškovým pyré 

Konfitované kačacie stehno
s červenou kapustou, jabĺčkom na červenom víne 

Jelenie ragú
na červenom víne s brusnicami a rozmaríne

podávané s žemlovo slaninkovým knedlíkom/
doplatok 1 € osoba



Druhá večera formou bufetu 
podávaná vo večerných hodinách

Teplý bufet výber zo 6 druhov jedál a studený bufet zo 3 dru-
hov jedál podľa Vášho výberu platí  pri dodržaní počtu hostí 

v prvom chode. Pri objednávke väčšieho počtu jedál (švédske 
stoly) je doplatok 15 € / osoba za studený + teplý bufet 

 

Studený bufet výber z 3 druhov jedál
podľa Vášho výberu

Roláda z bravčovej panenky

Syrová roláda

Kuracia roláda

Salámová misa 
(výber zo štyroch druhov suchých salám) 

Lahôdková misa
 (variácie syrov pecorino, parmezán, niva,

parmskej šunky a žltého melóna)  

Výber slovenských syrov
(hermelín, ementál, parenica, niva, korbáčiky 

s vlašskými orechami a hroznom)

Ovocné a zeleninové kreácie
(pestrá zmes vyrezávaného ovocia, zeleninová výzdoba)



Teplý bufet výber z 6 druhov jedál
podľa Vášho výberu 

Kuracie vyprážané minirezne  

Bravčové vyprážané minirezne

Pečené bravčové rebierka s barbeque omáčkou a medom 

Bavorské bravčové koleno

Hovädzia sviečková s knedľou 

Grilovaný losos

Kuracie stehienka pečené s medom a bylinkami 

Pečený bravčový bôčik

Pečené kura s plnkou / Pečené kuracie stehná 

Pečená kačica /Pečené kačacie stehná 

Zabíjačkové špeciality / domáce klobásky, domáce jaternice

Svadobná Kapustnica

Kotlíkový guláš/ Maďarský guláš knedľa

Pečené prasiatko s veľkou zeleninovou a kyslou oblohou, 
porcované pred zrakmi hostí

Kalkulácia podľa váhy prasiatka

Vieme Vám urobiť bezlepkové, bezlaktozové  jedlá
podľa Vášho výberu



4 druhy príloh podľa Vášho výberu

Grilovaná zelenina 

Varené zemiaky 

Opekané zemiaky 

Hranolky  

Dusená ryža,

Zemiakový šalát

Majonézový šalát 

Grécky šalát 

Anglická zelenina 

Šalát trhaný listový s mozzarellou a cherry paradajkami 

Zmiešaný listový šalát s paradajkou, 
uhorkou a cibuľkou 

Cestovinový šalát so zeleninou

Ovocný šalát

Lokša suchá a mastená

banketové pečivo

Domáca parená knedľa

Sada príloh:
(horčica, chren, kečup, kyslé uhorky, baranie rohy,

feferónky, dubáková omáčka,
pikantná paradajková omáčka, pečivo, chlieb)



5,00 - EUR / 1 osoba
poplatok (korkovné ) za konzumáciu vami prinesených

alkoholických nápojov: vodka, gin, koňaky, whisky, slivovica 
atď... (len dospelé osoby)

4,50 - EUR / 1 osoba
poplatok (korkovné ) za konzumáciu vami prineseného vína: 

sudového vína, víno vo fľašiach  (len dospelé osoby)

5,50 - EUR / 1 osoba
poplatok za neobmedzenú konzumáciu

nealkoholických nápojov:
1l v džbáne

Coca Cola, Fanta, Sprite, Tonic
minerálna voda s limetkou a mätou,
citronáda, pomarančový džús, kofola



Slávnostná výzdoba: aranžmán priestorov, 
stolov, stoličiek, prenájom svietnikov, dekorácii, 
označenie stolov, banketové obrusy, banketové 

sukne, slávnostné servítky podľa výberu, 
pomocný ozdobný materiál, sviečky a vázy

Aranžmány Svadba
  4,70 €/ 1 osoba 

Návleky na stoličky
2,00 € / 1 ks

Prenájom priestorov po 22hod
každá načatá hodina 25 €, za personál sa nehradí

počas celého trvania oslavy

Prenájom celého priestoru
450 € / deň, zahŕňa prenájom celej reštaurácie a terasy od 

začiatku až po koniec svadobnej hostiny, okrem izieb 

Ubytovanie pre našich hostí
ponúkame ubytovanie v jednolôžkových, dvojlôžkových 

izbách a v 2  apartmánoch

Parkovanie
ponúkame možnosť bezplatného parkovania na našom 

súkromnom parkovisku, ktorý je v areály penziónu

Ak Vám nie je niečo jasné s vašou akciou radi Vám pomôžeme, 
tel.: 0908 705 615        email: podobarom@gmail.com

www.harmonia-penzion.sk


