TERASA

Jedálny a nápojový
lístok

Milí priatelia, dobré jedlo je zdrojom
inšpirácie, potešenia a radosti. V našej kolibe
sme pre Vás pripravili výborné slovenské jedlá
a gurmánske lahôdky, ktoré môžete ochutnať
v neopakovateľnej atmosfére.
Prajeme Vám nezabudnuteľný gastronomický zážitok.

POLIEVKY

JEDLÁ
Z HYDINY

0,25 l Cesnačka so syrom, šunkou,
vajíčkom, krutónmi (1, 3, 7, 9)

2,90€

0,25 l Slepačí vývar s rezancami
a mäsom (1, 3, 9)

2,50€

200 g Kurací steak s bylinkovým
maslom (7)

8,20 €

0,25 l Podľa dennej ponuky

1,20€

150 g Kuracia kapsa plnená
oštiepkom a slaninkou (1,3,7)

7,50 €

150 g Kuracie rezance so
slaninou, pórom a smotanou (7)

7,10 €

150 g Kurací vyprážaný rezeň

5,10 €

ŠPECIALITY
STRÁŽOVSKEJ
KOLIBY
DOMÁCA VÝROBA

(1,3,7)

150 g Kurací Gordon blue

(1,3,7)

150 g Kuracie medajlónky
v zemiakovom cestíčku (1,3,7)

6,80 €
6,10 €

430 g Bryndzové halušky
so slaninkou (1,7)

6,60 €

380 g Brydzové pirohy
so slaninkou a kyslou
smotanou (1,7)

6,10 €

200 g Grilované syry zo
Strážova s čučoriedkovou
omáčkou (7)

9,10 €

150 g Vyprážaný pastiersky
údený syr v cestíčku plnený
šunkou (1,3,7)

7,20 €

150 g Bravčová panenka
s bylinkovou kôrkou
a hubovým ragú (7)

9,50 €

460 g Strapačky s kyslou kapustou
a údenou slaninkou (1)

6,60 €

11,50 €

180 g Vyprážané „Jánošíkove
vrkoče “ (vyprážané syrové
korbáčiky – 5ks) (1,3,7)

8,10 €

150 g Špíz Valašká bravčová
panenka, dom. klobása,
slanina, cibuľka, paprika)
200 g Bravčová krkovička
s cibuľovou tapenádou

8,20 €

360 g Zemiakové placky plnené
bryndzou a slaninou (1,7,12)

6,60 €

150 g Bravčová panenka
s hubovou omáčkou (7)

9,90 €

360 g Zemiakové placky plnené
kyslou kapustou a slaninou (1,12)

6,60 €

200 g Vyprážaný bravčový

6,70 €

360 g Domáce lekvárové perky
s makom / orechami (1,3,7,8,12)

6,10 €

150 g Černohorský rezeň

6,50 €

300 g Šúlance s makom / orechmi

5,50 €

150 g Koliba špeciál bravčová
kapsa plnená bryndzou
a slaninkou (1,3,7)

(1,7,8,12)

JEDLÁ Z
BRAVČOVÉHO
MÄSA

rezeň (1,3,7)

(1,3,7,12)

8,50 €

Čas prípravy jedál je cca 25 minút.
Váha mäsa je uvedená v surovom stave.
Krajina pôvodu mäsa je Slovensko.
Možná platba kartou nad 3,00 €
a stravnými lístkami Doxx, Ticket.

BEZMÄSITÉ
JEDLÁ
150 g Vyprážaný syr

(1,3,7)

120 g Grilovaný encián
s brusnicami (7)

DETSKÉ MENU
4,90 €
5,30 €

ŠALÁTY
400 g Caesar šalát s kuracím
mäsom a toastovým
chlebom (1,7)
300 g Šopský šalát s paradajkou,
uhorkou, paprikou a syrom (7)

5,00€

100 g Kuracie prsia Hawai
s ryžou / hranolkami

5,00€

100 g Palacinka s džemom /
nutelou a so šľahačkou (1 ks)

3,50€

(1,3,7,8)

6,20€

PRÍLOHY
200 g Varené zemiaky

1,90 €

200 g Opekané zemiaky (12)

1,80 €

200 g Hranolky (12)

2,10 €

200 g Americké zemiaky (12)

1,80 €

200 g Ryža dusená

1,90 €

s maslom (7,12)

5,10€

DEZERTY
120 g Palacinky s nutelou
a so šľahačkou (2 ks) (1, 3,7,8)

4,50 €

220 g Cisársky trhanec
jablkovo – makový (1,3,7)

3,50 €

200 g Šúľance s maslom a makom
/ orechmi (1,7,8,12)

3,30 €

120 g Domáca štrúdľa podľa
ponuky (1,3,7)

2,60 €

Chladené dezerty podľa
aktuálnej ponuky KOLIBA

100 g Kuracie nugetky s ryžou /
hranolkami (1,3,7)

50 g

Kečup / tatárska omáčka

1,20 €

50 g

Chren sterilizovaný /
horčica

1,20 €

50 g

Sterilizované uhorky

1,00 €

50 g

Feferóny / bar. rohy

1,00 €

100 g Zeleninová ozdoba podľa

0,90 €

sezóny

50 g

Chlieb

0,30 €

Poskytujeme rozvoz stravy.
Rezervácie stolov a objednávky súkromných podujatí na:
tel. čís.: +421 42/ 43 58 022 | +421 911 240 346
e-mail: recepcia@penzionpodstrazovom.sk

PIZZA MENU
440g 1. Neapol
4,50 €
730g par. drť, mozzarella, bazalka (1,7) 8,30 €
590g 2. Real Madrid
1020g par. drť, syr, šunka, šampiňóny,
kukurica (1,7)

5,90 €
9,30 €

520g 3. FC Barcelona
880g par. drť, syr, šunka, slanina (1,7)

5,90 €
8,90 €

550g 4. Juventus Turín
940g par. drť, syr, cibuľa, feferónky,
šunka (1,7)

5,80 €
9,00 €

570g 5. Manchester United
980g par. drť, syr, ananás, šunka (1,7)

6,20 €
8,90 €

580g 6. AC Milano
1000g par. drť, syr, údený syr, niva,
encián (1,7)

6,50 €
9,50 €

550g 7. FC Chealsea
940g par. drť, syr, kukurica, šunka,
cesnak (1,7)

5,80 €
8,50 €

690g 8. Slovan
1220g par. drť, syr, brokolica, paprika,
paradajka, olivy, šampiňóny (1,7)

6,50 €
9,10 €

580g 9. Manchester City
1000g par. drť, syr, encián, šunka,
olivy (1,7)

5,90 €
9,00 €

590g 10. Liverpool
1020g par. drť, syr, šunka, slanina,
kukurica (1,7)

5,90 €
8,90 €

660g 11. Borusia Dortmund
1160g par. drť, kukurica, šampiňóny,
vajce, slanina, šunka (1,3,7)

6,70 €
9,80 €

540g 12. AS Rím
920g par. drť, syr, tuniak, cibuľa,
cesnak (1,4,7)

5,90 €
8,50 €

560g 13. Bayern Mníchov
960g par. drť, syr, domáca klobása,
saláma, vajce (1,3,7)

6,10 €
9,00 €

640g
1120g

14. Arsenal Londýn
par. drť, syr, mozzarella,
kuracie mäso, kukurica (1,7)

580g 15. Besní psi
1000g par. drť, syr, kuracie prsia, chilli
papričky, paradajka (1,7)
570g
980g

16. Veteráni

640g
1120g

17. Lieskovani

par. drť, syr, špenát, vajce,
cesnak (1,3,7)

par. drť, syr, encián, olivy,
cesnak, saláma, mozzarella (1,7)

620g 18. Turbodúchadlá
1080g par. drť, syr, šunka, slanina,
bratislavská klobása, cibuľa (1,7)
660g
1160g

19. Amatéri
par. drť, syr, kuracie mäso,
brokolica, niva, vajce (1,3,7)

620g 20. Strážov
1080g par. drť, syr, domáca klobása,
slanina, olivy, cibuľa (1,7)
580g
820g

21. Koliba

260g

22. Pizza štangle (1)

bryndza, smotana, slanina,
údený syr, cibuľa (1,7)

6,70 €
9,90 €
5,90 €
9,00 €
5,50 €
7,90 €
7,00 €
10,60 €
5,90 €
9,95 €
7,30 €
11,00 €
6,50 €
9,00 €
5,60 €
7,40 €
3,00 €

690g 23. Bripeťácke šantenie
7,50 €
1250g par. drť, syr, anglická slanina,
12,30 €
oravská slanina, podstrážovská
klobása, chilli papričky, piri
piri (1,7)
640g
1150g

24. Bripet JaJo
par. drť, syr, domáca klobása,
farmárska šunka, baranie rohy
(1,7)

6,60 €
10,00 €

„Zo všetkých lások je najúprimnejšia láska k jedlu.“
George Bernard Shaw

PRÍLOHY
NA PIZZU
50g

Šunka, slanina, klobása
domáca, klobása
bratislavská, saláma

1,10 €

100g

Kuracie mäso

1,90 €

50g

Kukurica, brokolica,
šampiňóny, olivy,
paradajka, paprika,
cibuľa, ananás

0,90 €

50g

Syr eidam, údený syr

1,10 €

50g

Mozzarella

1,30 €

60g

Encián

1,10 €

30g

Chilli papričky

1,40 €

50g

Kečup, tatárska omáčka,
cesnak, kyslá smotana

1,20 €

50g

Dresing cesnakový /
pikantný

1,20 €

ROZVOZ
Pružina

zadarmo

Ďurďové, Tŕstie, Hor. Lieskov,
Dol. Lieskov, Slopná, Čelková
Lehota

2,00 €

Sverepec, Visolaje, Sádočné,
Domaniža

3,00 €

OZNAČENIE
ALERGÉNOV
NA JEDÁLNOM
LÍSTKU
1

Obilniny obsahujúce lepok - t.j.
pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda,
kamut alebo ich hybridné odrody

2

Kôrovce a výrobky z nich

3

Vajcia a výrobky z nich

4

Ryby a výrobky z nich

5

Arašidy a výrobky z nich

6

Sójové zrná a výrobky z nich

7

Mlieko a výrobky z neho - vrátane
laktózy

8

Orechy - mandle, lieskové, vlašské,
kešu, para, pekanové, pistácie,
makadamové, queenslandské
a výrobky z nich

9

Zeler a výrobky z neho

10

Horčica a výrobky z nej

11

Sezamové semená a výrobky
z nich

12

Oxid siričitý a siričitany
v koncentráciách vyšších ako 10 mg/
kg alebo 10 mg/l - sušené ovocie,
ovocné konzervy, výrobky
zo zemiakov

13

Vlčí bôb a výrobky z neho

14

Mäkkýše a výrobky z nich
Jedlá, ktoré obsahujú zložky
alergénu sú označené číslom

VÍNNA KARTA
BIELE VÍNA

0,75l

Chardonnay, D.S.C, suché
Chowaniec & Krajčírovič

7,50 €

Víno má buket medu, včelieho vosku a tropického ovocia. V chuti plné a zároveň svieže.
Nájdete v ňom tóny citrusových ovocí, prezretých banánov a orieškov. Veľmi príjemné
na pitie. Odporúčame podávať k akejkoľvek hydine, k bravčovým medailónom, k syrom
a na posedenie s priateľmi. Teplota na pitie 10 – 12 °C.
0,75l

Veltínske zelené, D.S.C, suché
Repa Winery

9,00 €

Príjemné ovocné víno zlatožltej farby. Očarí Vás ovocnou vôňou po žltom melóne a
egreši. Chuť je ľahká a svieža, nájdete v nej citrusové ovocie a žltý melón. Podávajte
vychladené na 10 – 12 °C k hydine a prírodným úpravám rýb.
0,75l

Pinot Gris, suché
Karpatská Perla

16,50 €

Víno má intenzívnu zlatožltú farbu. Vo vôni sa núkajú tóny tropického ovocia s
orieškovým pozadím. Krásna, plná a perzistentná chuť vás očarí. Odporúčame ho
podávať pri teplote 11 – 12 °C k rôznym úpravám morčacieho mäsa.
0,75l

Rizling rýnsky, D.S.C, suché		
Mrva & Stanko

16,50 €

Víno žltozelenej farby výraznejšieho odtieňa s delikátne korenistou a noblesne ovocnou
vôňou, najmä hrozienok a dužiny zrelých jabĺk, zvýraznenou arómou tmavého medu.
Chuť vína je plne ovocná, so šťavnatou ovocnosťou jabĺk a dužín citrusového ovocia, s
osviežujúcimi kyselinami a dlhou dochuťou.
0,75l

Devín, výber z hrozna, suché
Vinkor

16,50 €

Tento slovenský „novošľachtenec“ vznikol krížením odrôd Tramín červený x Veltínske
červeno-biele pod taktovkou p. Ing. Pospíšilovej. Tramín dodáva vínu korenistú
ušľachtilosť a veltín pikantnosť. Víno je iskrivo žltej farby so zeleným okrajom, plné
muškátovo medových aromatických tónov s dominanciou žltého melónu. Chuť je
typicky odrodová po „matke“. Opäť dominuje žlté ovocie – prezreté mango s nuansou
bieleho korenia v závere.
0,75l

Tramín červený, akostné, polosuché
Víno Nichta
Plné víno, vysoko extraktívne s výraznou vôňou a korenistou chuťou. Patrí k tzv. ťažším
vínam. Má tmažltú farbu s odleskami zlatistej. Vhodné podávať k špeciálnym úpravám
hydiny, ázijskej kuchyni, k pečeným rybám, k údenému mäsu, syrom s bielou plesňou
a na záver k sladkým dezertom.

16,50 €

ČERVENÉ VÍNA

0,75l

Frankovka modrá Jagnet, akostné, suché
Karpatská Perla

11,00 €

Víno má krásnu rubínovo červenú farbu. Priazeň ročníka sa odzrkadľuje v ovocnom
bukete plnom čerešní a sladkého dreva. Chuť je prepojená s vôňou. Pôsobí vyváženým
a uhladeným dojmom, ktorý víno nadobudlo zrením vo veľkom dubovom sude. Pri
teplote 16 – 18 °C bude ideálnym spoločníkom k bežným jedlám ako je pizza či špagety.
0,75l

Rulandské modré barrique, akostné, suché
Chowaniec & Krajčírovič

12,00 €

Svetlejšia tehlovo červená farba je typická pre túto odrodu pochádzajúcu z
Burgundska. Vôňa pripomína drobné lesné ovocie. Na aróme a chuti vína sa výrazne
prejavilo 6 mesačné vyzrievanie v barrique sudoch. V chuti objavíte ovocné tóny
pripomínajúce čučoriedky, černice a horkú čokoládu. Odporúčame k plesňovým
syrom, talianskej kuchyni, k divine a hovädziemu. Teplota na pitie 17 – 19 °C.
0,75l

Alibernet Varieto, výber z hrozna, suché
Karpatská Perla

17,50 €

Víno tmavofialovej atramentovej farby vyrobené použitím technológie kryomacerácie.
V barikových sudoch zrelo 18 mesiacov. Dominantná vôňa čiernych ríbezlí a černíc
sa spája s plnou a výraznou chuťou horkej čokolády, robustným telom a mohutnou
tanínovou štruktúrou. Víno je vhodné na dlhodobú archiváciu. Po dekantácii podávajte
pri teplote 18 – 20 °C ku grilovanému steaku s hubovou omáčkou.
0,75l

Dunaj, výber z hrozna, suché
Vinkor

17,50 €

Víno je tmavej rubínovej farby. Zamatová vôňa kopíruje tóny čiernych ríbezlí, čierneho
bobuľovitého ovocia s nádherným podtónom vanilky. Chuť vína je harmonická, s
dominanciou kôstkového ovocia a čiernej čokolády. Víno odporúčame podávať pri
teplote 10 – 12 °C k jemne korenistým pokrmom.
RUŽOVÁ VÍNA

0,75l

Svätovavrinecké rosé, akostné, polosuché
Repa Winery
Farba vína je malinovo ružová. Vôňa je plná lesných malín a jahôd s červeno ríbezľovým
záverom. Chuť je výrazne svieža s pikantnými kyselinami, jogurtovo – malinová so
sladkou jahodou v koncovke.

17,50 €

LIKÉRY

DESTILÁTY
Borovička Koniferum		
			
0,04l Borovička Koniferum		
limetka
0,04l

1,20 €

0,04l

Becherovka		

1,80 €

1,30 €

0,04l

Fernet stock		

1,50 €

0,04l

Fernet citrus		

1,50 €

0,04l

Pepermintový likér

Slivovica Bošácka 52 %		 2,00 €
			
0,04l Hruška tatranská
1,35 €
0,04l

0,80 €

KÁVA A HORÚCE NÁPOJE
7g
7g

Espresso
			
Espresso machiatto

1,50 €
1,60 €

Espresso picollo s naparenou
mliečnou penou

14g

Espresso doppio		

3,00 €

Dvojitá dávka kávy

7g

Capuccino		

7g

Caffe Latte		

10g

Smotana do kávy

0,20 €

0,1l

Mlieko			

0,30 €

1,5/2g Čaj Dilmah

2,20 €

7g

Viedenská káva			
Espresso, šľahačka

1,90 €

1,20 €

čierny, zelený, mandarinkovošípkový, citrusový, lesná zmes,
šípkový, mätový, kamilkový,
jahodový, zázvorovo–medový,
karamelový

1,90 €

Espresso picollo s napareným
mliekom

1,50 €

Zalievaná káva

Espresso picollo s napareným
mliekom

7g

Turecká káva		

0,3l

Čaj z čerstvej mäty

1,20 €

0,5l

Čaj z čerstvej mäty

1,90 €

20g

Med včelí

0,30 €

NEALKO
NÁPOJE

PIVO

0,1l

Kofola originál

0,30 €

0,3l

Kofola originál

0,70 €

0,5l

Kofola originál

1,10 €

0,33l

Rajec – minerálna voda

1,40 €

sýtený, jemne sýtený, nesýtený
0,25l

Vinea

0,1l

Páter Černá hora 11°

0,40 €

0,3l

Páter Černá hora 11°

0,90 €

0,5l

Páter Černá hora 11°

1,30 €

0,1l

Granát tmavé 12°

0,50 €

0,3l

Granát tmavé 12°

1,05€

0,5l

Granát tmavé 12°

1,60€

1,60 €

Ďalšie druhy čapovaného
piva podľa aktuálnej
ponuky

biela, červená
0,25l

Chito tonic

1,60 €

original, zázvorový
0,2l

Džús Rauch

0,5l

Pivo fľ. Zlatý bažant
nealko

1,30 €

0,5l

1,30 €

0,1l

Pivo fľ. Birell nealko
		
Radler Zlatý Bažant 0,00 %

0,50 €

0,3l

Radler Zlatý Bažant 0,00 %

1,05 €

0,5l

Radler Zlatý Bažant 0,00%

1,40 €

1,80 €

pomaranč, multivitamín,
jablko, jahoda, podľa ponuky
0,33l

Coca-cola

1,80 €

0,25l

Red Bull

2,50 €

0,1l

Minerálna voda

0,20 €

0,1l

Coca-cola

0,30 €

0,1l

Sprite

0,30 €

RUM

0,1l

Tonic

0,30 €

0,04l

Um tuzemský		

1,00 €

0,1l

Lemon nealko

0,20 €

0,04l

Captain Morgan Spiced

1,90 €

GIN

VÍNO

Gin Beefeater

2,20 €

Hubert club
8,00 €
		
Hubert brut
8,00 €
			
Hubert de Luxe
10,00 €

0,04l

0,1l

Víno biele suché
rozlievané

1,00 €

0,04l

Jack Daniel´s			 2,80 €

0,1l

Víno červené suché
rozlievané

1,10 €

0,04l

Tullamore Dew		

0,75l
0,75l
0,75l

0,04l

Karpatské Brandy Špeciál		 3,30 €
		
0,04l Soberano
2,00 €
0,04l

POCHUTINY

1,70 €

SLUŽBY
10,00 €

1 hodina

Tyčinky DRU solené

0,90 €

100g

Zemiakové lupienky

1,50 €

rôzne druhy
100g

Arašidy

1,10 €

14g

Žuvačky dražé

1,00 €

Ďalšie druhy pochutín
podľa aktuálnej ponuky

CIGARETY
Rôzne druhy podľa
aktuálnej ponuky

Finlandia

Prenájom bowlingovej dráhy

45g

Zapaľovač

2,25 €

VODKA

BRANDY

1 ks

WHISKEY

0,50 €

Biliard

3,00 €

1 hodina

ROZVOZ
Pružina

zadarmo

Ďurďové, Tŕstie, Hor. Lieskov,
Dol. Lieskov, Slopná, Čelková
Lehota

2,00 €

Sverepec, Visolaje, Sádočné,
Domaniža

3,00 €

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu ďalšiu náštevu!

Penzión pod Strážovom
Pružina 1144
018 22 Pružina
+421 424 35 80 22 | +421 911 240 346
prevadzka@penzionpodstrazovom.sk
recepcia@penzionpodstrazovom.sk
www.penzionpodstrazovom.sk
#penzionpodstrazovom

