JEDILNI LIST

Alergeni
Večina jedi lahko vsebuje sledi alergenov, zato je pred vami seznam
sestavin, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost po uredbi 1169/2011.
številka pri jedi označuje sestavino s seznama.
SESTAVINE, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALI
PREOBČUTLJIVOST PO UREDBI 1169/2011
1. Žito, ki vsebuje gluten
2. Raki in izdelki iz njih
3. Jajca in jajčni izdelki
4. Ribe in izdelki iz njih
5. Arašidi
6. Zrnje soje in izdelki iz njega
7. Mleko in mlečni izdelki
8. Oreščki
9. Listnata zelena in izdelki iz nje
10. Gorčično seme in izdelki iz njega
11. Sezamovo seme in izdelki iz njega
12. Žveplov dioksid in sulfit
13. Volčji bob
14. Mehkužci

GM PLUS d.o.o., Rožnik 3, 3270 Laško
ID za DDV: SI 49550489 | Cenik velja od septembra 2020.
Vse cene so v EUR in vsebujejo DDV.

Ko zadiši po sveže
pečenem kruhu
Z malo truda in veliko ljubezni za vas vsakodnevno pripravljamo
domač kruh. Če ste dovolj zgodnji, vam bomo postregli
še rahlo toplega.

TRADICIONALNI
SLOVENSKI MENI
Pozdrav iz kuhinje

Goveja juha z rezanci (1,3,9)

Kuhana govedina (pleče z žilco), pražen krompir, hren
Le Potica, domač sladoled, jabolčni konkase,
karameliziran oreh
(1,3,7,8)

Cena menija: 15,00 €

Hladne uvodne jedi
Krožnik domačih mesnin 12dag (12) 7,50 €
Domača pašteta s popečenim domačim kruhom (1,5,7,10) 6,50 €
Dimljen jelen z malinovo omako, črnimi orehi in mladim sirom (7,12) 9,00 €
Marinirana rdeča postrv,
krompirjeva krema z dimljenim hrenom, fermentirana zelenjava (4) 9,00 €
Mešani domači siri (7,12) 7,50 €

Juhe
Domača goveja juha z zakuho (1,3,9) 3,20 €
Sezonska juha 3,70 €

Domači užitki
Telečja jetra, pražen krompir 7,90 €
Oštirjev golaž, kruhov cmok (1,3,7,9) 7,00 €
Vampi po tržaško (1) 6,00 €
Kranjska klobasa (0,25 dag), hren, gorčica (12) 7,00 €

Tople uvodne jedi
Njoki ali Istrski fuži z:
- jadranskimi gamberi in tartufato (1,2,3,7) 11,50 €
- domačimi mesninami in paradižnikom (1,3,7) 7,90 €
- bolognese omako (1,3,7) 7,50 €

Vse najboljše iz vode
Sveža postrv, ocvrta v koruzni moki ali na žaru,
krompir z zelenjavo iz tržnice (1,4) 13,00 €
File brancina z zelenjavo in ocvrto polento s suhimi paradižniki (1,4) 18,00 €
Škampi na buzaro ali na žaru (0,5 kg) (1,2, 12) 18,00 €
Lignji na žaru (14) 8,50 €
Polnjeni lignji (7,14) 10,00 €
Frigani lignji (1,14) 8,50 €

PRI OSEBJU SE POZANIMAJTE
PO DNEVNO SVEŽIH MORSKIH DIVJIH RIBAH.

Glavne mesne jedi
Goveji file v tartufovi omaki, njoki, zelenjava iz tržnice (1,3,6,7) 22,50 €
Z mocarelo polnjen piščančji file v slanini, smetanova omaka,
pirin riž z zelenjavo, pesto bazilike (1,3,7) 14,50 €
Ocvrt, polnjen zrezek z domačo prekajeno šunko in sirom,
pražen krompir (1,3,7) 14,00 €

ZA NAJMLAJŠE
Ocvrti piščančji medaljoni, pomfri, kečap (1,3) 6,50 €
Špageti bolognese, parmezan (1,3,7) 6,50 €

PRIPRAVA JEDI S
POČASNIM KUHANJEM

Sous-Vide
Vrat Krškopoljskega prašiča s pečenim krompirjem,
kremo Modre frankinje in zelenjavo iz tržnice (12) 19,00 €
Goveja lička, njoki iz ajde in jurčkov, gomoljna zelenjava (1,3,7) 22,00 €
Telečji steak, zelenjava iz tržnice, reducirana omaka z žajbljem,
krompirjeva slamica (1,7) 19,00 €

Solate
Mešana solata (12) 3,00 €
Sezonske solate (12) 3,50 €
Solatni krožnik »Oštir« (1,7,12) 7,80 €
(mešana sezonska solata, pečen piščančji file, sir)
Solatni krožnik z morskimi dobrotami (1,7,12,14) 8,80 €
(mešana sezonska solata, hobotnica ali frigani lignji, olive, sir)

Sladice
Čokoladni sufle z malinovim pirejem in
hišnim sladoledom (1,3,7) 5,50 €
Kuhana kisla smetana, sveže sezonsko sadje,
cramble ajdove kaše in kave (1,3,7) 4,50 €
Le potica, domač sladoled,
jabolčni konkase, karameliziran oreh (1,3,7,8) 5,00 €
Dnevno sveže sladice iz vitrine

