
MENU



MIX MENU
150 g1. chod

100 g2. chod

70 g3. chod

70 g4. chod

70 g5. chod

70 g6. chod

200 g7. chod

300 g

Miešaný šalát s grilovaným kuracím mäsom a opekanou mini bagetou

Grilované kráľovské krevety s jemným cesnakovým dipom

Filet z lososa, podávaný s rezmi farebných paprík, preliaty jemným dresingom

Zlatisté chrumkavé kačacie prsia marinované medom, podávané na listovom šaláte

Jemné morčacie rezančeky s cherry paradajkami a grilovanými artičokami

Steak z diviaka s rozmarínom podávaný na opečených zemiačikoch 

preliatych kyslou smotanou

Pečená ryža s čínskou zeleninou, vajcom a hydinovou pečeňou

Flambovaný banán na karameli obalený v kokosovom plášti, podávaný so zmrzlinou, 

čerstvým ovocím a šľahačkou

8. chod

40€/osoba (min. 4 osoby)

RYBACIE MENU
150 g1. chod

50 g2. chod

100 g3. chod

70 g4. chod

70 g5. chod

200 g6. chod

70 g7. chod

300 g

Miešaný šalát

Mušle s mladou cibuľkou a cherry paradajkami

Jemné kráľovské krevety

Lahodná treska s mladým špenátom, hlivou a šampiňónmi

Steak z tuniaka servírovaný na grilovanej zelenine zdobený rukolovým šalátom

Pečená ryža s čínskou zeleninou

Filet z lososa, podávaný s rôznymi druhmi paprík, preliaty jemným dresingom

Flambovaný banán obalený v kokose, podávaný so zmrzlinou, ovocím a šľahačkou8. chod

40€/osoba



HYDINOVÉ MENU
150 g1. chod

70 g2. chod

70 g3. chod

70 g4. chod

70 g5. chod

200 g6. chod

200 g7. chod

300 g

Miešaný šalát

Šťavnaté kuracie prsia podávané na grilovanom baklažáne, 

cukete a farebných paprikách

Jemné morčacie rezančeky so cherry paradajkami a kúskami artičok

Kačacie prsia s medom podávané na listovom šaláte

Vykostené jemne pikantné kuracie stehno s trojfarebnou paprikou

Pečená ryža s čínskou zeleninou

Grilované pikantné kuracie krídelká s pikantným dresingom

Flambovaný banán obalený v kokose, podávaný so zmrzlinou, ovocím a šľahačkou8. chod

40€/osoba

V CENE KAŽDÉHO MENU SÚ ZAPOČÍTANÉ DIPY

cesnakový

wasabi

chilli

jemný s jogurtom a bylinkami

p

p

p

p



Dobrú chuť a príjemný gastronomický zážitok 
Vám praje tím kuchyne a reštaurácie Palace Hotel Polom****. 

Enjoy your meal and have a pleasant gastronomic experience! 
Hotel and Restaurant Team of Palace Hotel Polom****.


