Jesenné a predvianočné špeciality
v kaštieli Biela Dáma a Čierny Rytier
Príďte si vychutnať výnimočnú atmosféru kaštieľa a famózne stredoveké
jedlá, ktoré chutia od dávna až doteraz.
Ponúkame Vám adventné koláče a na zohriatie s vynikajúce nápoje ako
grog, punč, varené vínko, pre deti mandľové mlieko, pečené jablká,
makové rožky a iné dobroty.
Rezervácie: 053 4473720, 0911 013625 alebo recepcia@whiteladyandblackknight.com
Adresa: kaštieľ Biela Dáma a Čierny Rytier, 053 51 Kluknava č.178
Nápoje:
Grog Biela Dáma, grog Čierny Rytier (150cl)
á 1,50 Eur
Medovina (100cl)
á 1,60 Eur
Pomarančový punč (150cl)
á 1,70 Eur
Mliečny punč (150cl)
á 1,70 Eur
Predjedlá:
oškvarková pomazánka (100g, chlieb)
á 1,60 Eur
tlačenka (100g, chlieb)
á 2,00 Eur
lososová nátierka, (80g, chlieb)
á 1,90 Eur
Polievky:
Halászlé grófa Csákyho
2,00 Eur
Kapustnica starej mamy
2,00 Eur
Hlavné jedlá:
Pečené kura na spôsob hradnej panej ( 2/4 osoby) ¼ kurčaťa a ryža a
šalát
á7,50 Eur/porcia
Grófske kuracie stehno na kapuste s knedľou (min 2 osoby)
á 7,50 Eur
Zbojnícke pečené rebierka pečenými zemiakmi ( min 4 osoby)
á 7,20 Eur
Gazdovská pečená kačka s lokšami, kapustou a knedľou ( min 4
osoby)
á 8,50 Eur
Divá kačka na pomarančoch ( min 2 osoby)
á 9,50 Eur

Baranie stehno na spôsob dobrej kuchárky
á 8,00 Eur
Baranie rebierka na pastiersky spôsob
á 7,00 Eur
Rezeň z diviaka na poľovnícky spôsob
á 10,00 Eur
Guláš z diviaka
á 5,50 Eur
Gule plnené údeným mäsom a chrumkavá kyslá kapusta
á 6,50 Eur
Pravé spišské zabíjačkové špeciality (hurky, klobásy, pečené – misa pre
á 14,00 Eur
dvoch)
Na všetky špeciálne hlavné jedlá je potrebné urobiť rezerváciu aspoň deň vopred,
každé špecialita je jedlo minimálne pre 2 /4 osoby, uvedené ceny sú za 1 porciu.

Dezerty:
Mandľové mlieko 1dl
Maruškin perník
Buchty starej mamy
Ovsená kaša s ovocím
Pečené jablká (2 polovice)
Grófske makové rožky
Barborkin tvarohový koláč

á 1,10 Eur
á 0,90 Eur
á 0,90 Eur
á 0,90 Eur
á 0,90 Eur
á 0,90 Eur
á 0,90 Eur

