MVDr. Eva Csernoková, Z. Fábryho 37, 048 01 Rožňava

„Reštaurácia u bieleho koňa“

Brzotín, máj 2013

Motto:

"Kdeže sú tie časy, keď klobásy lietali,
preto prosíme hostí,
aby prípravu pokrmov trpezlivo vyčkali.
Lebo nejeme preto, aby sme žili,
ale žijeme preto, aby sme sa dobre najedli."

Obrátené podkova bieleho koňa,
prináša šťastie pre hosťa,
ktorý príde do konského dvora

Zmluvné ceny.
Ceny kalkulovala: MVDr. Eva Csernoková
Váha mäsa je uvedená v surovom stave.

Výzva do boja s hladným žalúdkom

Jedálny lístok
Hladnému sa o čertoch sníva:






(studené predjedlá)
40 g Chlieb žobráka (1)
(chlieb s masťou a cibuľou)
100 g Hladošova rolka (7)
(šunková rolka s chrenovou plnkou)
100 g Truľova pochúťka (7)
(strojová šunka , eidam. tehla, obloha)
100 g Gá-gá z Čierneho lesa
(husacia pečeň v Schwarzvalskej šunke)
100 g Číňan od prameňa Dunaja
(žltý melón v Schwarzvaldskej šunke)

0,50€
2,00€
2,00€
3,80€
2,50€

Prázdnemu bruchu sa robiť nechce:













(teplé predjedlá):
80 g Volské oči (3)
(2 ks vajcia)
140 g Pirátovo oko (3)
(2 ks vajcia, 70 g šunka)
80 g Havarované vajcia (3)
(praženica z 2 vajec, slanina, cibuľa)
110 g Havarované vajcia (3)
(praženica z 3 vajec, slanina, cibuľa)
120 g Pastierova omeleta (3,7)
(omeleta so syrom a šunkou)
140 g Čertov chvost (10)
(pečená klobása s horčicou)
150 g SIS-kou odpočúvaný Ladislav
("Laci pečene", krkovička, cesnak, cibuľa)
100 g Toast Havaj (1,7)
(chlieb, šunka, ananás, syr)
100 g Toast poľovnícky (1,7)
(chlieb, šunka, šampiňóny, cibuľa, syr)
30 g Toast cigánsky (1)
(chlieb, cesnak)
100 g Hubárova omeleta (3)
(omeleta so šampiňónmi)
100 g Záhradnícka omeleta (3)
(omeleta s hráškom)

0,80€
2,00€
1,00€
1,30€
2,00€
2,40€
3,30€
2,00€
2,00€
0,50€
1,70€
1,40€

Prvá pomoc
(polievky)

 0,30l

Kot-ko-dák (1,3,9)
1,50€
(slepačí vývar s mäsom a rezancami)
 0,30l Predbozkávačka (1,7,9)
1,80€
(cesnačka so strúh. syrom a praženým chlebom)
 0,30l Najvhodnejšia do spoločnosti (1,3,7,9)
2,00€
(cesnačka so šunkou, strúh. syrom, žĺtkom a praženým chlebom)
 0,30l Francúzska polievka (1,7,9)
1,80€
(cibuľová so strúhaným syrom)

 Denne podľa ponuky

Mňam – mňam
(detské menu)
 100 g Rizi.Bizi
(zeleninové rizoto)
 200 g Pehavé rezance (1,3,7)
(rezance s makom a maslom)
 150 g Snehulienkina perinka (1,7)
(detská krupica s maslom a grankom)
 80 g Rozprávkový syr (1,3,7)
(vyprážaný syr)
 100 g Kuracie čudo (1,3)
(vyprážané kuracie prsty)

Taši menu
(jahodový džús, kurací vývar, vyprážaný syr, hranolky,
palacinka s džemom)

1,80€
2,20€
1,20€
2,90€
2,90€
5,00€

Za slobodu zvierat
 100 g

Honelníkova pomsta (1,3,7)
(vyprážaná eidam tehla/encián)
 120 g Výrobok opitého pastiera (1,3,7)
(syr plnený šunkou v cestíčku)
 120 g Syr po opaľovaní (1,3,7)
(vyprážaný syr s brusnicovou omáčkou)
 150 g Erotický vegetarián (1,3,7)
(vyprážaný syrovo-šunkový špíz s brokolicou)
 200 g Bryndza v antikoncepcii (1,3,7,)
(bryndzové pirohy so slaninou a smotanou)
 300 g Baníkova sila (1,7,3)
(banícke halušky so smotanou a slaninou)
 300 g Salašnícky obed (1,3,7)
(bryndzové halušky so slaninou)
 300 g Kyslý úsmev (1,3)
(halušky s kyslou kapustou a slaninou)
 120 g Ukrytá sladkosť (1,3,7)
(lekvárové/tvarohové pirohy s maslom a strúhankou)
 200 g Slepé delové patróny (1,3,7)
(tvarohové guľky s maslom a strúhankou)
 150 g Robinsonov ražeň (1,3,7)
(vyprážaný syrovo-šunkový špíz)
 120 g Biely kvet v hnedom župane (1,3)
(vyprážaný karfiol)

3,30€
3,70€
4,10€
4,00€
3,50€
3,30€
3,70€
3,00€
3,30€
3,30€
4,00€
3,30€

Cestoviny:
 200 g Dúha nad Konským dvorom (1,3,7)
(farebné cestoviny s nivovou omáčkou)
 200 g Taliansky ošiaľ (1,4,7)

(ravioli plnené lososom/prosciuttom)
 200 g Cestoviny s provensálskym korením (1,7)
(cestoviny, kuracie mäso, kečup, smotana, syr)
 200 g Spaghetti Bolognese (1,7)
(cestoviny, mleté mäso, kečup, parmezán)
 200 g Zapekaná brokovnica(1,7)
(cestoviny, brokolica, smotana, parmezán)

4,50€
4,80€
4,80€
4,20€
4,20€

Prasačinky – 150g
(jedlá z bravčového mäsa)
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g

Starostov rezeň (1,3)
3,70€
(vyprážaný rezeň)
Farský rezeň (1,3,7)
3,70€
(rezeň v cestíčku)
Horárov sen
4,20€
(prírodný rezeň so šampiňónmi)
Judášov mešec (1,3,7)
5,30€
(plnený bravčový rezeň so šunkou a syrom)
Bačovský rezeň (3,7)
4,70€
(prírodný rezeň, slanina, volské oko, syr, cibuľa, cesnak)
Čiernohorský rezeň (1,3)
4,20€
(rezeň vyprážaný v zemiakovom cestíčku)
Gadžovské soté
3,90€
(soté, kečup, hrášok, lečo)
Cigánske rebierko
3,90€
(prírodný rezeň, cesnak, slanina, cibuľa)
Steak admirál (3,7)
4,70€
(prírodný rezeň, kapia, šampiňóny, maslo, šunka, volské oko)
Grófske prekvapenie (3)
4,70€
(bravčové soté + rest. pečeň v omelete)
Pečeň vo väzení (1,3)
3,60€
(vyprážaná bravčová pečeň)
Pečeň čarodejnice
3,50€
(restovaná bravčová pečeň s cibuľou)
Diabolská pochúťka (10)
3,90€
(soté, cibuľa, feferóny, kečup, horčica)
Mexické rebierko
4,00€
(prírodný rezeň, lečo, kukurica, feferóny)
Stratené panenstvo (7)
4,60€
(prírodná panenka, cibuľa, jogurtový dressing)
Vábivé pokušenie (7)
5,70€
(prírodný rezeň, kapia, slanina - zapekané s Nivou)

Prasačinky- 100g
(jedlá z bravčového mäsa)

 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g

Starostov rezeň (1,3)
3,40€
(vyprážaný rezeň)
Farský rezeň (1,3,7)
3,40€
(rezeň v cestíčku)
Horárov sen
3,80€
(prírodný rezeň so šampiňónmi)
Bačovský rezeň (3,7)
4,20€
(prírodný rezeň, slanina, volské oko, syr, cibuľa, cesnak)
Čiernohorský rezeň (1,3)
3,80€
(vyprážaný v zemiakovom cestíčku)
Gadžovské soté
3,60€
(soté, kečup, hrášek, lečo)
Cigánske rebierko
3,60€
(prírodný rezeň, cesnak, slanina, cibuľa)
Steak admirál (3,7)
4,20€
(prírodný rezeň, kapia, šampiňóny, maslo, šunka, volské oko)
Pečeň vo väzení (1,3)
3,10€
(vyprážaná bravčová pečeň)
Pečeň čarodejnice
3,00€
(restovaná bravčová pečeň s cibulou)
Diabolská pochúťka (10)
3,60€
(soté, cibuľa, feferóny, kečup, horčica)
Mexické rebierko
3,70€
(prírodný rezeň, lečo, kukurica, feferóny)
Stratené panenstvo (7)
4,20€
(prírodná panenka, cibuľa, jogurtový dressing)
Vábivé pokušenie (7)
5,20€
(prírodný rezeň, kapia, slanina - zapekané s Nivou)

Zo spevavých vtáčikov je najlepšie kurča – 150g
(jedlá z hydiny)

 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g

Čašníčkine obalené prsia (1,3,7)
3,60€
(kuracie prsia v cestíčku)
Prsia starej dievky (1,3,7)
5,50€
(vyprážaný plnený kurací rezeň so šunkou a syrom)
Nahé prsia(7)
3,40€
(prírodný kurací rezeň s bylinkovým maslom)
Prsia s modrým cucflekom
4,90€
(prírodné kuracie prsia so slivkami)
Zamilované prsia (7)
4,80€
(prírodný kurací rezeň so šampiňónovou omáčkou
alebo s brokolicovou omáčkou)
Exkurzia do duše blondínky (1,3,7)
5,50€
(vyprážaná kuracia roláda s brokolicovo-syrovou plnkou)
Kuracia kabelka
4,90€
(prírodné kuracie mäso plnené slaninou a cibuľou)
Číňanove ragú
4,10€
(kuracie prsia po čínsky s kapustou, kukuricou,
medom a ananásom )
Kohútov smútok (7)
3,70€
(kuracie soté s kečupom a smotanou)
Žobrákova kapsa (1,3)
4,70€
(slepačie medailónky v zemiak. placke)
Zbojnícka pečeň
3,50€
(restovaná hydinová pečeň s cibuľou)
Zväzáčkina ponuka (7)
4,70€
(morčacie prsia s ananásom a syrom)
Frajerkine prsia (7)
5,60€
(prírodné morčacie s rokfortovou omáčkou)
Brzotínske lekno (7)
4,70€
(kuracie medailónky zapekané s brokolicou a syrom)
Pašerácka skrýša (7)
5,40€
(prírodné plnené prsia so šampiňónmi a syrom alebo
so šunkou a syrom)
Mexické soté
4,30€
(prírodný rezeň, kečup, kukurica, feferóny)
Bosorácke rezy (1,3,7)
4,20€
(kuracie prsia nakrájané na rezance obalené v
pikantnom cestíčku - vyprážané)

Zo spevavých vtáčikov je najlepšie kurča – 100g
(jedlá z hydiny)
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g

Čašníčkine obalené prsia (1,3,7)
( kuracie prsia v cestíčku)
Prsia s modrým cucflekom
(prírodné kuracie prsia so slivkami )
Nahé prsia (7)
(prírodný kurací rezeň s bylinkovým maslom)
Zamilované prsia (7)
(prírodný kurací rezeň so šampiňónovou omáčkou
alebo s brokolicovou omáčkou)
Číňanove ragú
(kuracie prsia po čínsky s kapustou, kukuricou,
medom a ananásom )
Kohútov smútok (7)
(kuracie soté s kečupom a smotanou)
Žobrákova kapsa (1,3)
(slepačie medailónky v zemiak. placke)
Zbojnícka pečeň
(restovaná hydinová pečeň s cibuľou)
Zväzáčkina ponuka (7)
(morčacie prsia s ananásom a syrom)
Frajerkine prsia (7)
(prírodne morčacie s rokfortovou omáčkou)
Brzotínske lekno (7)
(kuracie medailónky zapekané s brokolicou a syrom)
Mexické soté
(prírodný rezeň, kečup, kukurica, feferóny)

3,20€
4,40€
3,00€
4,30€

3,70€

3,30€
4,30€
3,20€
4,10€
5,00€
4,30€
3,90€

Hovadinky:
(jedlá z hovädzieho mäsa)






150 g Šľapka spred Prátra (7)
(sviečkovica s bylinkovým maslom)
150 g Sen žilinského opilca
(sviečkovica so zeleným korením)
150 g Desiata gemerských aristokratov
(sviečkovica, červené víno, kečup, cibuľa, worcester)
150 g Steak slovenských milionárov (3)
(sviečkovica, šunka, volské oko)
200 g Steak XXL (3)
(sviečkovica, šunka, volské oko)

11,50€
11,50€
11,10€
12,50€
14,80€

Vodné strašidlá :
(jedlá z rýb)

 150 g

3,80€



4,20€






Úlovok chválenkára (1,4)
(pstruh na rošte)
150 g Spomienka na slovenské potoky (1,4)
(pstruh plnený slaninou, cibuľou a šampiňónmi)
150 g Rybárska túha (1,3,4)
(vyprážané rybie filé)
150 g Maskovaný donášač (4,7)
(rybie filé na masle)
150 g Vodníkova radosť (4,7)
(losos na masle)
1 dkg naviac

3,30€
3,20€
9,90€
0,20€

Pokus pre dvoch:
(misy pre 2 osoby)

 400 g



Kuracie špeciality Konského dvora (1,3,7)
(stroganov, prsia v cestíčku, prírodný rezeň,
pečeň na prírodno, hranolky, ryža, obloha)

300 g Brzotínsky tanier (1,3,7)
(kuracie na prírodno, bravčové v cestíčku,
bravčové soté, americké zemiaky, ryža,
obloha)

 680 g

16,60€

15,20€

Sedliacka misa pre 4 osoby (1,3,7)
31,40€
(280g grilované kuracie prsia, 200g bravčová panenka
so slaninou, 200g bravčový rezeň cestíčku, 150g cibuľové
kolieska, 300g hranolky, 300g ryža, 200g kapustový šalát)

Potrava pre bylinožravcov:
(šaláty)
 200 g
 100 g
 150 g
 150 g
 150 g
 300 g
 300 g
 100 g
 100 g
 100 g

Šalát snobov
(kapusta, paprika, paradajky, olivy)
Doping impotenta
(vitamínový - kapusta, mrkva, jablko)
Zeleninový šalát
(uhorka, paradajka, paprika)
Fidel v emigrácii (7)
(vitamínový šalát so syrom)
Juhoamerický pozdrav (3,7)
(mexický šalát - kuracie prsia, zelenina, syr, dressing)
Megavegetarián (7)
(zeleninový šalát so syrom feta)
Pipi – papa (7)
(šalát s kuracím mäsom a dressingom)
Pokrájaný Róbertko
(uhorkový šalát)
Boľševický šalát
(paradajkový šalát)
Králikov šalát
(kapustový šalát)

1,80€
1,10€
1,40€
1,80€
2,30€
4,30€
4,30€
1,20€
1,30€
1,00€

Príloha je dobrá vára, tá hlavné jedlo dotvára
(prílohy)
 200 g
 200 g
 150 g
 120 g
 120 g
 120 g
 120 g


50 g



50 g



20 g



1 ks



1 dl



20 g



50 g



50 g

 200 g
 50 g
 120 g

Nedeľný obed po ekonomických reformách
(varené zemiaky)
Rómska radosť
(opekané zemiaky)
Podpora z NATO
(americké zemiaky)
Spomienka na minulosť
(zemiakové hranolky)
Štedrá večera dôchodcu
(zemiakové krokety)
Mao-Ce-Tung-ova pomsta
(dusená ryža)
Frigidná milenka
(zemiakové lupienky)
Džingischánovo dedičstvo (3)
(tatárska omáčka)
Previerka červeného vyšetrovateľa
(kečup)
Tvár Sergeja vo väzbe
(kyslé uhorky)
Najdrahší každodenný (1)
(chlieb)
Rýchlobežka (7)
(acidofilné mlieko)
Nahnevaný Lucifer
(chren)
Dračí dych
(feferóny)
Belfegorova kaša (10)
(horčica)
Anglická zelenina (7)
(karfiol, brokolica, hrášok, kukurica dusené na masle)
cesnakový, jogurtový, syrový dressing (3,7)
Zemiaková placka (1,3)

1,00€
1,20€
1,30€
1,30€
1,30€
1,00€
1,40€
0,60€
0,60€
0,40€
0,10€
0,40€
0,40€
0,40€
0,40€
2,50€
0,80€
0,80€

"Rajské lakocinky"
(ovocné poháre)
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 100 g
 120 g
 120 g
 80 g

Pohár Darinky Rolincovej (7)
(mandarínkový so šľahačkou)
Pohár dvanástich mesiačikov (7)
(jahodový so šľahačkou)
Pohár kolumbijskej mafie (7)
(ananásový so šľahačkou)
Vábivé pologule (7)
(broskyňový so šľahačkou)
Raňajky ľadového macíka (7)
(3 kopčeky zmrzliny, šľahačka)
Hriech Adama a Evy
(ovocný pohár Freš - čerstvé ovocie)
Ľadová kráľovná (7)
(2 kopčeky zmrzliny, ovocie, šľahačka)
Horúci bozk (7)
(vanilková zmrzlina s horúcimi malinami a šľahačkou)

1,80€
1,80€
1,80€
1,80€
2,10€
2,10€
2,40€
2,20€

Keď nieto chleba, dobré sú aj koláče:
(múčne jedlá)


120 g



140 g



150 g

 100 g
 120 g
 120 g
 100 g
 130 g
 100 g

Vychudnutá pionierka (1,3,7)
1,70€
(palacinky s džemom, šľahačkou a čokoládou)
Puberťáčka v záhrade (1,3,7)
1,90€
(palacinky s ovocím, šľahačkou a čokoládou)
Palacinky ala Čilla (1,3,7 )
2,20€
(palacinky s lekvárom, horúcimi malinami a šlahačkou)
Mňam - mňam (7)
2,70€
(gaštanové pyré)
Černoškova narodeninová torta(7)
2,60€
(flambované banány so šľahačkou)
Núdzový vibrátor
1,70€
(banány v čokoláde)
Babkina rozprávka (1,3,7)
1,10€
(štrúdľa : makovo-višňová, makovo- jablková, višňovo- tvarohová,
jablkovo-tvarohová)
Sladký snehuliak (1,3,7)
1,80€
(štrúdľa so šľahačkou, vanilkovou zmrzlinou a čokoládou)
Maďarský zákusok (1,3,7)
2,10€
(somlói galušky)

Záhrada vo fľaši:
(kompóty)
 150 g
 150 g
 150 g

Tropický (ananásový)
Túžba diabetika (broskyňový)
Červenej Karkuľky (jahodový)

Zákusky :
 podľa dennej ponuky

1,20€
1,00€
1,00€

Trpezlivé jedlá
( jedlá na objednávku – objednávané 24 hodín vopred)

 0,30 l Liek na opicu
(kapustnica)
 0,30 l Agitačná polievka (9)
(guláš)
 400 g Vodná delikatesa
(pečené husacie stehno s jabĺčkami)
 260 g Plávajúce nôžky
(pečené kačacie stehno)
 150 g Mokré odperené prsia
(kačacie prsia s brusnicovou omáčkou)
 150 g Pľacatá príloha (1,3)
(zemiakové lokše s husacou masťou)
 100 g Spolkový vareno - pečený Údenáč
(pečené bavorské koleno)
(váha jedného kolena od 1400 do 1900 g)

1,70€
1,70€
8,20€
4,80€
5,20€
0,80€
1,20€

Myšlienka na záver:

"Kde sa dobre varí,
tam sa aj kuchárom spod čapice parí.
Čašníci plávajú parketom,
vždy obdarení veselým úsmevom.
Ústretovosť, snaha, humor, dobrota
je logo majiteľa tohto dvora.
Chutné jedlá, vína, pivká
ponúka aj majiteľka.
Múčne jedlá, zmrzliny a dezerty
- to na záver vynikajúce maškrty.
S plným bruškom odchádzajte,
spokojní sa k nám vracajte.
Navštívte zas "Konský dvor",
kde je vítaný každý hladný tvor!"
Keď ste sa dobre cítili, povedzte priateľom,
a akékoľvek výhrady - majiteľom.

Prajeme Vám príjemné posedenie
a

DOBRÚ CHUŤ !

Keď ste sa dobre cítili, povedzte priateľom,
a akékoľvek výhrady – majiteľom,
napíšte čo sa Vám nepáčilo,
aby sa to nabudúce zmenilo

Ceny kalkulovala: MVDr. Eva Csernoková
Váha mäsa je uvedená v surovom stave

Alergény:

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.
8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy,
para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy 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.
13. Vlčí bôb a výrobky z neho.
14. Mäkkýše a výrobky z nich.

