
meniji za
skupine

Meni 1 (cena 17 eur)
- 2 vrsti juhe v jušnikih
- ocvrt piščanček, svinjska pečenka,
pretlačen krompir z zelenjavo
- mešana solata
- strjenka z gozdnimi sadeži 

cenik pijače:

Velja za v naprej naročene skupine
nad 10 oseb, kjer celotna skupina 
skupaj izbere en meni.

Meni 2 (cena 23 eur)
- lesene plošče mešanih predjedi
mešane mesnine, domače paštete,
izbrani siri, vložena zelenjava, 
prepeličja jajčka in droži kruh 
- goveje stegno v naravni omaki, 
pečen rolan odojek, ajdova kaša
z jurčki in sirovi štruklji 
- mešana solata
- čokoladna torta

Meni 3 (cena 33 eur)
- aprtiv ob prihodu
- lesene plošče mešanih predjedi
mešane mesnine, domače paštete,
izbrani siri, vložena zelenjava, 
prepeličja jajčka in droži kruh 
- 2 vrsti juhe v jušnikih
- zorjeni goveji hrbet v poprovi
omaki, pečenka krškopoljskega 
prašička, pekovski kropir in sirov
štrukelj
- motovilec z jajčkom 
- torta črni gozdiček

Opomba: po predhodnem
dogovoru ima lahko vsak 
meni tudi ribjo ali vegi 
alternativo.

ponudba na ploščah

- 2 vrsti juhe v jušnikih
goveja z rezanci ali dnevna juha

Mesna plošča
piščančji zrezek v gobovi omaki,
puranji dunajski zrezek, pečen 
rolan odojek, pečen krompir, 
sirovi štruklji, ajdova kaša z 
jurčki in kuhana zelenjava

Morska plošča
file orade z žara, ocvrti lignji,
lignji z žara, krompir z blitvo, 
pomfri, rižota z morskimi sadeži,
tatarska omaka in tržaška omaka

Gurmanska plošča
čevapčiči, marinirana piščančja
bedra z žara, ocvrte perutke, 
pečena svinjska rebra, krompirjevi
krhlji, džuveč riž in žar priloga
s kajmakom

Vegetarijanska plošča
zelenjavni zavitek, ješprenova 
kaša s sezonsko zelenjavo, ajdova
kaša z jurčki, šampinjoni na žaru,
pečen krompir, kuhana zelenjava

- mešana solata

- strjenka z gozdnimi sadeži

Cena menija
juha, glavna jed na ploščah,
solata,  sladica je 20 eur za
odraslo osebo, oz. 12 eur za 
otroka do 10 let.

Cena plošče za 4 osebeje 56 eur.
(brez juhe, solate in sladice) 

Meniju lahko dodamo tudi hladno
predjed, ki se lahko streže 
porcijsko ali na ploščah. 
Vrsta predjedi in cena po dogovoru. 

 

G O S T I Š Č E

NOVO MESTO


