Jedálny lístok
Stará Kotolňa

Pub I Reštaurácia I Pizzeria

Dobrú chuť!

Jedlo je možné
objednať v čase
Stará Kotolňa

Pub I Reštaurácia I Pizzeria

Pub

Reštaurácia

PONDELOK - ŠTVRTOK
11:00 - 21:30 / pizza do 21:50

PONDELOK - ŠTVRTOK
11:00 - 21:30

PIATOK, SOBOTA
11:00 - 22:30 / pizza do 22:50

PIATOK, SOBOTA
11:00 - 22:30

NEDEĽA
13:00 - 21:30 / pizza do 21:50

NEDEĽA
11:00 - 21:30

Jedlá pre Vás pripravil tím reštaurácie Stará Kotolňa.

CENA BALENIA
Menu box / krabica na burger: 0,50 €
Malý menu box:
0,30 €
Krabica na pizzu:
0,30 €
Polievková miska:
0,10 €
Alobal:
0,10 €

Ceny sú platné od 20. 05. 2020. Zmena jedálneho lístka vyhradená.
Vzhľadom k tomu, že jedlá sú pripravované na čerstvo, môže príprava niektorých jedál
trvať dlhšie ako 30 min. So všetkými diétnymi a inými požiadavkami sa, prosíme, obráťte
na obsluhujúci personál. Niektoré prílohy k jedlám je možné zameniť, alebo nahradiť
malým miešaným šalátom. Z niektorých jedál Vám radi pripravíme redukovanú porciu za
75% z ceny. Rezervácia so slávnostným prestieraním - 1,20 €/ osoba. Uvedené gramáže
mäsa sú uvedené v surovom stave.

Predjedlá
120g Plátky kačacích pŕs na sezónnom šalátiku, pomarančové
balzamiko, toast /1/ Krajina pôvodu mäsa: Maďarsko

7,90 €

6 ks Slimáky gratinované s bylinkovým maslom, cesnakom
a parmezánom, toast /1, 7, 14/

4,90 €

100g Tatársky biftek (namiešaný), podávaný s cesnakom
a topeničkami alebo hriankami*

10,90 €

Krajina pôvodu mäsa: Slovensko
/Upozornenie: Neodporúča sa, aby tepelne nespracované mäso a vajcia
konzumovali deti, tehotné, dojčiace ženy a osoby s oslabenou imunitou//1, 3/

200g Variácia syrov na doske
7,90 €
s pastou zo sušených rajčín a zelenými olivami, chlieb /7/

2,90 €

80g Pražené mandle /8/

Bruskety
220g Šunková

4,80 €

tomato, mozzarella, šunka, cesnak /1, 7/

230g Klasika

4,90 €

tomato, mozzarella, saláma, údený syr, cesnak /1, 7/

210g Pikant

4,90 €

tomato, syr, saláma, feferóny, olivy, cesnak /1, 7/

210g Stará Kotolňa

4,90 €

tomato, syr, klobása, slanina, kápia, cesnak /1, 7/

Polievky
0,33l Domáci slepačí vývar s mäsom a rezancami /1, 9/

2,90 €

0,33l Paradajková s parmezánom /7/

2,90 €

0,33l FAZUĽOVICA s údeným mäsom a zeleninou /1, 9/

3,90 €

0,33l Držková Stará Kotolňa /1/

3,90 €

Hlavné jedlá
150g Kuracie prsia špikované pancettou, syrová omáčka
s bylinkami, grilovaná zelenina, opekané zemiaky /1, 7/

9,90 €

Krajina pôvodu mäsa: Slovensko

150g Bravčová panenka obalená

10,90 €

v slaninkovo - parmezánovej kruste, zelené fazuľkové
lusky s pancettou, vínová demi - glace, zemiakové pyré /1, 7/
Krajina pôvodu mäsa: Slovensko

150g Marinovaná bravčová panenka na čiernom korení,
smotanovo - dubákové ragú, zemiakové rösti /1, 7/

10,90 €

Krajina pôvodu mäsa: Slovensko

200g Steak z bravčovej panenky podávaný na grilovanej
špargli s maslom, syrovo - bylinková omáčka,

11,90 €

opekané zemiaky /1, 7/ Krajina pôvodu mäsa: Slovensko

150g Poľovnícke ragú z hovädzej sviečkovice na dubákoch
s brusnicami, zemiakové rösti /1/ Krajina pôvodu mäsa: Rakúsko

12,90 €

150g Medailóniky z hovädzej sviečkovice na horčicovej
omáčke, cibuľová marmeláda, opekané zemiaky /1, 7, 10/

12,90 €

Krajina pôvodu mäsa: Rakúsko

150g Konﬁtované kačacie prsia na jemne zaúdenej
slivkovej omáčke, sedliacke maslové zemiaky /1, 7/

12,90 €

Krajina pôvodu mäsa: Maďarsko

200g Vyprážaný teľací rezeň, štuchané zemiaky
so slaninkou, malý šalát /1, 3, 7/ Krajina pôvodu mäsa: Holandsko

13,90 €

150g Grilovaný losos na masle podávaný s holandskou
13,90 €
omáčkou, zelenou špargľou a varenými zemiakmi /1, 3, 4, 7/
250g Dubákové krémové rizoto s bielym vínom,
parmezánom a rukolou /7/

9,90 €

150g Vyprážaný syr s hranolkami
a tatárskou omáčkou /1, 3, 7/

7,90 €

Mäsá na grile
15,90 €

200g Hovädzí steak zo sviečkovice
Krajina pôvodu mäsa: Rakúsko

200g Steak z bravčovej panenky

7,90 €

150g Bravčová panenka na grile

6,30 €

Krajina pôvodu mäsa: Slovensko

5,30 €

150g Kuracie prsia na grile
Krajina pôvodu mäsa: Slovensko

/omáčka ani príloha nie je zahrnutá v cene steaku/

Prílohy
200g
200g
200g
200g
200g
160g
200g
200g
4ks
200g
20g

Varené zemiaky s petržlenovou vňaťou
Opekané zemiaky
Štuchané zemiaky so slaninkou a cibuľkou
Fazuľové lusky s opečenou pancettou
Zemiakové pyré
Dusená ryža
Hranolky
Batátové hranolky
Zemiakové rösti
Grilovaná zelenina
Parmezán /7/

1,90 €
1,90 €
2,50 €
3,90 €
2,10 €
1,90 €
1,90 €
3,80 €
2,30 €
3,90 €
1,50 €

Teplé Omáčky Studené omáčky
k steakom a dressingy
Dubáková so smotanou (7)
Brusnicová (1)
Syrová (7)
Omáčka zo zeleného korenia
Holandská (1, 3, 7)
Demi - glace (1)
Medovo - pikantná teplá (1)

(1, 7)

2,90 €
1,90 €
1,90 €
1,90 €
2,50 €
1,90 €
1,90 €

Slaninová majonéza
BBQ omáčka
Sweet chilli
Vegánska majonéza
Pikantný dressing
Cesnakový dressing
Nivový dip
Kečup
Tatárska omáčka
Majonéza

1,10 €
1,10 €
1,10 €
1,90 €
1,00 €
1,00 €
1,50 €
0,90 €
0,90 €
0,90 €

Špeciality a misy
Starej Kotolne
400g Bravčové rebierka pečené na mede s údenou
paprikou a bylinkami, podávané s nakladanou

10,90 €

zeleninou a barbecue omáčkou, chlieb /1/
Krajina pôvodu mäsa: Nemecko

600g Pečené bravčové koleno podávané s nakladanou
zeleninou, horčicou a chrenom, chlieb /1, 10/

12,50 €

Krajina pôvodu mäsa: Česká republika

250g Fritované jemne pikantné kuracie krídelka,
„hranolky“ z čerstvej zeleniny, nivový dip,
opečená bagetka /1/

Grill box

8,90 €

26,90 €

400g pečené rebierka, 250g krídelka, 150g vyprážané kúsky panenky, hranolky,
cesnaková bagetka, chlieb. Vybrať si môžete dva druhy omáčky - kečup, tatárska
omáčka, bbq, sweet – chilli, cesnakový dressing, pikantný dressing /1, 3, 7/

Grill box XXL

36,90 €

400g pečené rebierka, 250g krídelka, 150g vyprážané kúsky panenky,
250g vykostené bravčové koleno, opekané zemiaky, hranolky, cesnaková bagetka,
chlieb. Vybrať si môžete dva druhy omáčky – kečup, tatárska omáčka, bbq omáčka,
sweet – chilli, cesnakový dressing, pikantný dressing /1, 3, 7/

Family box s kuriatkom

39,90€

1400g pečené kukuričné kura, 400g opekané zemiaky, 400g dusená ryža,
200g pizza chlieb zapečený s mozzarellou, uhorkový šalát, broskyňový kompót,
cesnakový dressing, 4 x 0,40l slepačí vývar, 4 x 0,25l Kofola originál

Family box s rezňami

39,90 €

1400g pečené kukuričné kura, 400g opekané zemiaky, 400g dusená ryža,
200g pizza chlieb zapečený s mozzarellou, uhorkový šalát, broskyňový kompót,
cesnakový dressing, 4 x 0,40l slepačí vývar, 4 x 0,25l Kofola originál

Hamburgerové menu
Hamburger (podľa ceny) + hranolky / šalát + omáčka

V CENE

ZA DOPLATOK

Žemľa
svetlá sezamová, tmavá pšenično - ražná

Žemľa
bezlepková

1,00 €

Príloha v cene:
hranolky alebo miešaný šalát

Príloha
batátove hranolky

1,90 €

Omáčka v cene:
kečup, tatárska, bbq omáčka,
sweet chilli, majonéza, pikantný dressing,
cesnakový dressing, slaninová majonéza

Omáčky
nivový dip

0,90 €
1,00 €

vegánska majonéza

Krajina pôvodu hovädzieho mäsa: Rakúsko, Krajina pôvodu kuracieho mäsa: Slovensko

300/150g

Klasický hovädzí burger

8,90 €

žemľa, hovädzie mäso, dijónska majonéza, BBQ omáčka, čedar, cibuľa,
grilovaná slanina, paradajka, uhorka, ľadový šalát /1, 7, 10, 11/

300/150g

CHILLI burger

8,90 €

žemľa, dijónska majonéza, ľadový šalát, hovädzie mäso,
čedar, slanina, feferóny, cibuľa, bbq omáčka /1, 3, 7, 10, 11/

350/150g

SLOVENSKÝ burger

9,90 €

žemľa, dijónska majonéza, ľadový šalát, hovädzie mäso,
údený syr, volské oko, slanina, BBQ omáčka /1, 3, 7, 10, 11/

260/150g

Hovädzí burger ORIGINÁL

8,50 €

žemľa, hovädzie mäso, dijónska majonéza, čedar,
slanina, kečup /1, 3, 7, 10, 11/

300/150g

Burger s grilovaným kuracím mäsom

8,90 €

žemľa, kuracie prsia, listový šalát, grilovaná slanina,
medová horčica, dijónska majonéza, paradajka, čedar /1, 7, 10, 11/

380/120g

Kurací burger s vyprážaným kuracím mäsom

8,90 €

žemľa, vyprážané kuracie prsia, tatárska omáčka, ľadový šalát,
kyslá uhorka /1, 3, 7, 11/

270g

Burger s vyprážaným syrom

8,90 €

žemľa, tatárska omáčka, ľadový šalát, vyprážaný syr /1, 3, 7, 11/

250g

Vegetariánsky burger

7,90 €

žemľa, restované šampiňóny s cibuľou, BBQ omáčka, dijónska majonéza,
listový šalát, čedar, uhorka, paradajka /1, 7, 10, 11/

280g

VEGAN burger
žemľa, domáca vegan placka – zmes orechov, šampiňónov, fazule,
ryže a korenín, vegan majonéza, vegan “syr”, rajčina, uhorka,
cibuľa, bbq omáčka) /1/

8,90 €

Cestoviny
200g
350g

6,90 €

Penne v syrovom kréme s rukolou
a parmezánovými hoblinami
Penne v syrovom kréme s kuracím mäsom

9,90 €

Krajina pôvodu mäsa: Slovensko

350g
350g
350g

Tagliatelle s hovädzou sviečkovicou, hríbikmi,
10,90 €
pancettou a parmezánom /1, 7/ Krajina pôvodu mäsa: Rakúsko
Tagliatelle s lososom, bielym vínom, cuketou,
10,90 €
cesnakom a parmezánom /1, 4, 7/
Tagliatelle s bravčovou panenkou, cuketou,
10,90 €
sušenými paradajkami, pancettou a parmezánom /1, 7/
Krajina pôvodu mäsa: Slovensko

Šaláty
250/150g

250/150g

170g
170g
170g

Šalát s grilovaným kuracím mäsom, sušenými
9,90 €
paradajkami, opečenou slaninou a parmezánovými
hoblinami, toast /1, 7, 10/ Krajina pôvodu mäsa: Slovensko
Miešaný zeleninový šalát s grilovaným lososom, 10,90 €
preliaty jemnou limetovo - kôprovou zálievkou,
toast /1, 4, 7, 10/
Malý miešaný šalát z listových šalátov
2,90 €
so cherry paradajkami
Uhorkový šalát
1,90 €
Paradajkový šalát s cibuľou
1,90 €

Dezerty
110g
230g
230g
200g
200g

Čokoládová tortička podávaná s vanilkovou
zmrzlinou a šľahačkou /1, 3, 7/
Palacinky s nutellou, banánom a šľahačkou,
čokoládový toping /1,3,7/
Palacinky s ovocným džemom, šľahačkou
a čokoládovým topingom /1, 3, 7/
Karamelizované waﬂe s nutelou,
ovocím a šľahačkou /1, 3, 7/
Zmrzlinový pohár s vanilkovou zmrzlinou,
horúcim ovocím a šľahačkou /1, 3, 7/

3,90 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,30 €

PIZZA
Môžete si vybrať základ na pizzu - paradajkový alebo smotanový.
Okraje pizze sú potreté cesnakom a olivovým olejom.

1,50 €
1,50 €

Príplatok za bezlepkové cesto (250g)
Príplatok za vegánsky „syr“ (100g)
priemer bezlepkovej pizze: 25 cm, priemer klasickej pizze: 30 cm

KLASICKÉ
CESTO

1

/

BEZLEPKOVÉ
CESTO

530g / 480g Margitka

5,50 €

paradajkový základ, mozzarella, bazalka /1, 7/

2

550g / 500g Šunková

6,50 €

paradajkový základ, mozzarella, šunka /1, 7/

3

590g / 540g Salámová

6,50 €

paradajkový základ, mozzarella, saláma /1, 7/

4

640g / 590g Ananásová

6,50 €

paradajkový základ, mozzarella, šunka, ananás /1, 7/

5

6,70 €

600g / 550g Slabé pivko
paradajkový základ, mozzarella, šunka, kukurica /1, 7/

6

630g / 580g Klasika

6,90 €

paradajkový základ, mozzarella, šunka, šampiňóny, kukurica /1, 7/

7

510g / 460g Rybacia pochúťka

6,50 €

paradajkový základ, mozzarella, tuniak, cibuľa /1, 4, 7/

8

600g / 550g Sellácka

7,50 €

paradajkový základ, mozzarella, slanina, saláma,
klobása, cibuľa, feferóny /1, 7/

9

600g / 550g Zoborská

6,90 €

tomato, mozzarella, šunka, údený syr, encián, kápia /1, 7/

10

700g / 650g Nitránska

9,90 €

paradajkový základ, mozzarella, slanina, klobása, šunka,
kukurica, šampiňóny, feferóny, cibuľa, olivy , mozzarella /1, 7/

11

550g / 500g Talianska

7,90 €

paradajkový základ, mozzarella, sušená šunka, rukola, parmezán /1, 7/

12

580g / 530g Vegetariana

6,90 €

paradajkový základ, mozzarella, grilovaná zelenina, rukola, parmezán /1, 7/

13

580g / 530g Olívia

7,50 €

paradajkový základ, mozzarella, saláma, slanina, cibuľa, olivy /1, 7/

14

590g / 540g Bez massa

6,50 €

paradajkový základ, mozzarella, šampiňóny, kukurica, cibuľa,
olivy, encián /1,7/

15

660g / 610g Alexandra

7,90 €

paradajkový základ, mozzarella, šunka, slanina, šampiňóny, vajce /1, 3, 7/

KLASICKÉ
CESTO

16

/

BEZLEPKOVÉ
CESTO

7,50 €

590g / 540g Plná pizza syru
paradajkový základ, mozzarella, údený syr, niva, mozzarella /1, 7/

17

7,50 €

600g / 550g Celý rok
paradajkový základ, mozzarella, šunka, šampiňóny, olivy,
artičoky, kapary /1, 7/

18

7,70 €

610g / 560g Gyrosová pizza
smotana, mozzarella, kuracie mäso gyros, slaninka, cibuľa /1, 7/
Krajina pôvodu mäsa: Slovensko

19

650g / 600g Pizza Stará Kotolňa

7,90 €

paradajkový základ, mozzarella, slanina, údené mäso, niva, feferóny /1, 7/

20

640g / 590g Chrenovská pochúťka

7,50 €

paradajkový základ, mozzarella, šunka, saláma, klobása, feferóny /1, 7/

21

550g / 510g Smotanová delikatesa

6,90 €

smotana, mozzarella, šunka, slanina, niva, kápia /1, 7/

22

7,50 €

620g / 570g Kuracia

paradajkový základ, mozzarella, šunka, kuracie mäso, kukurica /1, 7/
Krajina pôvodu mäsa: Slovensko

23

8,50 €

670g / 620g Samé masso
paradajkový základ, mozzarella, šunka, saláma, slanina,
klobása, kuracie mäso /1, 7/ Krajina pôvodu mäsa: Slovensko

24

230g

Pizza palice /1/

2,90 €

80g

Cesnakovo - syrový dressing

1,00 €

80g

Pikantný dressing

1,00 €

Prídavky na pizzu
50g
20g
50g
40g
30g
20g
10g
1ks
30g
70g
50g

kukurica
feferóny
cibuľa
šampiňóny
olivy
artičoky
bazalka
paradajka
kápia
ananás
údený syr

0,80 €
0,80 €
0,80 €
0,80 €
0,80 €
0,80 €
0,80 €
0,80 €
0,80 €
0,80 €
0,90 €

60g
50g
70g
1 ks
30g
60g
35g
40g
70g

hermelín
niva
mozzarella
vajce
klobása
šunka
saláma
slanina
kuracie mäso
gyros mäso
50g sušená šunka

0,90 €
0,90 €
0,90 €
0,90 €
1,10 €
1,10 €
1,10 €
1,10 €
1,10 €
1,10 €

rezervácie
Stará Kotolňa

Pub I Reštaurácia I Pizzeria

Reštaurácia

Pub
0904 199 850

037/657 51 46

starakotolna@gmail.com

Sledujte nás

facebook.com/StaraKotolna
instagram.com/StaraKotolna

www.starakotolna.sk

Zoznam možných
alergénov v jedle
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Obilniny obsahujúce lepok / t.j. pšenica,
raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo
ich hybridné odrody/.
Kôrovce a výrobky z nich.
Vajcia a výrobky z nich.
Ryby a výrobky z nich.
Arašidy a výrobky z nich.
Sójové zrná a výrobky z nich.
Mlieko a výrobky z neho.
Orechy, ktorými sú mandle, lieskové
orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové
orechy, para orechy, pistácie,
makadamové orechy a výrobky z nich.
Zeler a výrobky z neho.
Horčica a výrobky z nej.
Sezamové semená a výrobky z nich.
Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách
vyšších ako 10mg/kg alebo 10 mg/l.
Vlčí bôb a výrobky z neho.
Mäkkýše a výrobky z nich.

