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Príloha k jedálnemu lístku. Podľa výnosu platného od 1.2.2008 vydaného ministerstvom zdravotníctva a min. pôdohospodárstva Slovenskej republiky uvádzame zoznam alergénov: 1. Obilniny obsahujúce lepok ( t. j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, 
kamut a výrobky z nich. 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, peknanové 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 
koncentráciach vyšších ako 10 mg/kg alebo 10mg/l vyjadrené ako SO2 13.Vlčí bôb a výrobky z neho. 14.Mäkkýše a výrobky z nich. 

 

Vážení priatelia, 

keďže máme obmedzenú kapacitu terasy ako aj nášho pubu, tak sme sa snažili 
pripraviť pre Vás čo najoptimálnejší jedálny lístok.  
   Časť ponuky síce zostáva nezmenená (aj keď sme znížili počas tohto obdobia 
ceny), ale pridali sme aj zopár nových jedál, veríme , že nielen chutných 
a originálnych ale hlavne z čerstvých surovín.Rozhodli sme sa , že množstvo 
ingrediencií a príloh si budeme vyrábať sami.  
    Zároveň chceme spestriť našu ponuku aj tzv. týždňovým menu, vrátane 
sezónnych jedál nad rámec stáleho (krízového) menu. 
    Ceny jedál sme kalkulovali špeciálne s prihliadnutím na Vaše a naše možnosti tak, 
aby to „prežili“ Vaše peňaženky  a my tiež. Ďakujeme za pochopenie a veríme, že si 
nájdete niečo chutné a radi sa k nám vrátite. 
Váš Bastion pub 
 

Predjedlá  –  niečo malé k pivu 
 

120g  Nakladaný syr s cibuľkou, cesnakom, olivami, kápiou a kúskom  

thajskej chilli papričky s domácim rascovým posúchom. (1,7,).................................4,25€ 
 

4 ks  Zapekané pizza slimáky s paradajkovým dipom  
-  so šunkou a Eidamom  
-  s oravskou slaninkou a údeným oštiepkom (1,7,).....................................3,80€ 
 

200g Belgické domáce hranolky v šupke jemne ochutené  
červenou paprikou a s čedarovým dipom alebo s cibuľovo-smotanovým 
dipom (7).................................................  ...................................................2,90€ 
 

Polievky 
0,3 l Bohatá domáca slepačia polievka so sezónnou zeleninou 
a s celestínskymi rezancami  /1,3,9/............................................................2,80€ 
 

0,4 l Pravá hontianska hustá sviatočná  fazuľovica s údeným  
v kotlíku, podávaná s rascovými posúchmi   /1,3/....................................... 6,30€ 
 

0,3l Krémová paradajková polievka s bazalkovým pestom.......................2,60€ 
 

0,3 l Polievka dľa dennej ponuky až do vypredania..................................1,90€ 

 
Kuracie mäso 
 

150g Kuracie medajlónky z vykosteného stehna vyprážané  
v kukuričnom trojobale s mexickým dipom z pasírovaných paradajok  
vrátane ingrediencií podľa nášho šéfkuchára. (1,3,)................................     5,20€ 
.. 

180g Zapekaný kurací steak - zapečený s Eidamom v bylinkovo-syrovej  
kruste. Podávame so smotanovou omáčkou so štyrmi druhmi korenia.(7).   6,30€ 
 

150g Grilovaná kuracia kapsa  plnená balkánskym syrom a zmesou  
z lesných hríbov.(7).................................................................................      6,20€ 
 

350g Grilované kuracie krídla s jemnou medovou glazúrou tak trochu  
pikantné s BBQ dipom. Podávame s rascovým posúchom.(1)..................   6,80€ 

 
Bravčové mäso 
 

200g Veľký XXL vyprážaný bravčový rezeň v zemiakovo-cesnakovom 
 cestíčku „ Černohor“ posypaný strúhaným syrom (1,3,7)............................5,70€ 
 

900g Grilované predné bravčové koleno, marinované v našej marináde 
z čierneho piva. Podávame s domácimi čerstvými slaninovými posúchmi. 
(Cena je kalkulovaná  za koleno v surovom stave. V prípade, že váha kolena bude nižšia  

ako je uvedené v jedálnom lístku, tak hosť platí tzv. odblok, t.j. platí len za reálnu váhu  

kolena, ktoré mu bolo servírované) (1)...................................................................7,80€ 
 

150g Veľká „Zbojnícka kapsa“ – zemiaková placka plnená bravčovým  
soté s oravskou slaninou a domácou klobáskou. Kapsa je posypaná  
strúhaným údeným oštiepkom (1,3,7)..........................................................6,50€ 
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700g Grilované marinované vysoké rebrá na pivnom lôžku. Podávame 
s domácimi čerstvými slaninovými posúchmi a diabolským dipom  
ochuteným medom (1)...............................................................................9,80€ 
 

350g Maďarský bravčový perkelt s hríbami a haluškami. Jemne  
ochutený s csípos paprikou a všetkými koreninami, ktoré tam patria.  
Podávame v medenom kotlíku s čerstvými domácimi rascovými  
posúchmi. (1,7)..........................................................................................6,90€ 
 

Hovädzie mäso 
 

150g Maďarský guláš  s domácimi žemľovými knedlíkmi  
a brusnicovou omáčkou (1,3,7).  ...............................................................7,50€ 
 

180g Beef tortillas jalapeno s chipsami nachos a cheddarovou  
omáčkou (trhané hovädzie mäso, tortillas,paradajka, uhorka, zmes  
šalátových listov, syr, jalapeno paprička  a dressing (1,7,)........................7,50€ 
 

Šaláty 
 

300g Caesar šalát - grilované kuracie prsia , zmes šalátových listov,  
paradajka, parmezán, caezar dressing, opečený pizza chlieb  /1,3,7/.......6,10€ 
 

300g Grécky šalát  -  paradajka,  paprika, uhorka, olivy, červená cibuľa,  
feta syr,olivový olej, balsamico, oregano, opečený pizza chlieb  /1,7,/....   6,10€ 
 

Ostatné 
 

150g Vyprážaný Eidam v trojobale.(1,3,7,)............................................. 5,70€  
 

300g Zapekané zemiaky s cuketou, baklažánom, hríbami a syrom, 
 preliate smotanou (1,7) ............................................................................5,60€ 
 

180g Pečená treska v syrovo-cesnakovej kruste 
 so smotanovo-cibuľovou omáčkou.( 7.),....................................................5,40€ 

 
A niečo sladké 
 

250g Somloi halušky (1,7,)........................................................................3,70€ 
 

3ks Palacinky Bastion s džemom/nutellou a vanilkovým  
pudingom, preliate čokoládou a ozdobené šľahačkou.(1,7,8)......................3,80€ 

 
 
Prílohy, dressingy, omáčky 
 

Zemiakové hranolky 160g   1,70€ 

Americké zemiaky   160g   1,60€ 

Varené zemiaky     200g                 1,50€ 

Dusená ryža   200g    1,50€ 

Chlieb   50g     0,20€ 

Uhorky, feferóny, baranie rohy 50g  0,80€ 

Tatárska domáca om.  50g  (3,7,10)  0,80€ 

Cesnakový dressing 50g    (3,7)   0,90€ 

Bylinkový dressing 50g   (3,7)   0,90€ 

Dressing 1000 ostrovov 50g  (3,7,10)  0,90€ 

Sweet chilli  50g                 0,95€ 

Caesar dressing 50g   (3,4,7,10)               0,90€ 

Medovo-horčic. dress. 50g  (3,7,10)  0,90€ 

Kečup 50g     0,60€ 

Horčica  50g     0,60€ 

Chren   50g     0,60€ 

BBQ      50g     0,95€ 

 


