
   

 
 
 

Penzión Babia hora, Prevádzka - Jasenská dolina,  

Elkotech, s.r.o.,  

Robotnícka 34,  

036 01 Martin,  

IČO 3636 723 15, IČDPH2020 11 84 30 

JEDÁLNY LISTOK 

PRAJEME VÁM DOBRÚ CHUŤ! 

LETNÁ TERASA A CAFFÉ BAR 
 

 

 

 

 

 

 

     

Polievky          Šaláty 

0,33l 1,3,9 Slepačí vývar so zeleninou,  rezancami a mäsom €3,20 350g  Šalát s grilovaným kuracím mäsom €9,80 

0,33l 1,7,9 V Cesnaková polievka so syrom a krutónmi  €2,80 350g 4,7 Šalát s grilovaným lososovým steakom  €15,20 

  Polievka dňa - Podľa dennej ponuky – opýtajte sa nás  350g 7 V Grécky šalát  €6,50 

  Hlavné jedlá     Ryby  

200g 7 Grilovaný kurací steak s bylinkovým maslom €10,80 200g 4 Grilovaný lososový steak €14,30 

150g 7 Prírodný kurací  rezeň na anglickej zelenine €9,80 250g 4,7 
Pečený pstruh na masle 

Doblok pstruh  za každých 20g  

€8,50 

€0,80 

150g 3 
Prírodný bravčový  rezeň s volským okom a plátkom 

slaninky 
€9,80 100g 1,3,4 D Chrumkavé rybie prsty €4,00 

150g 1,3,7 Vyprážaný  kurací alebo bravčový rezeň €8,20   Niečo malé pod zub – (nielen) ku pivu  

150g 1,3,7 Čiernohorský  kurací alebo bravčový rezeň €8,60 130g 1,7,10 Grilované klobásky; baranie rohy , chren, chlieb €5,80 

240g 1,3,7 Bryndzové pirohy so slaninkou, kyslou smotanou a pažítkou €7,80 150g 1,7 V Grilovaný oštiepok so slivkovou alebo brusnicovou omáčkou €6,50 

360g 1,3 Domáce strapačky s kys. kapustou a slaninkou €7,50 110g 1,3 D Kuracie nugetky  €4,10 

360g 1,3,7 Domáce bryndzové halušky so slaninkou €8,00 200g 1,10 Párky s horčicou a chlebom €4,80 

  Bezmäsité jedla  200g 1,3,7 V Zemiakové placky €5,60 

380g 1,3,7 
V Krémové cestoviny so šampiňónmi a brokolicou so  

syrovou omáčkou 
€8,60   Sladké dobroty  

350g 7 V Krémové šampiňónové rizoto s parmezánom €8,50 120g 
1,3,7, 

5,12 

V  D   Palacinky + toping     

30g džem €0,60                       30g nutella €0,80 

50g šľahačka €0,30                 60g ovocie €1,20 

€3,80 

350g 7 V Zeleninové rizoto so syrom €7,50 260g 1,3,7,12 

 

V Domáce šúľance  s makom alebo orechami alebo cukrovou 

strúhankou 
€6,50 

160g 7 V Grilovaný encián s brusnicami €8,50 350g 1,3,7 

 

V  Domáce zemiakové pirohy plnené slivkovým lekvárom,  

jogurtový dip (6 ks)  
€6,80 

140g 1,3,7 V Vyprážaný syr €6,80 240g 7 V  Horúce maliny s vanilkovou zmrzlinou a šľahačkou €5,60 

160g 1,3,7 V  Údený oštiepok v haruľovom ceste €7,80   Domáci koláčik -   Podľa dennej ponuky – opýtajte sa nás  

Prílohy a Pochutiny 

200g  Hranolky €2,50 

200g  Opekané zemiaky €2,50 

200g  Varené zemiaky  €2,50 

200g  Americké zemiaky  €2,50 

200g  Dusená ryža  €2,50 

200g  Zeleninový šalát €2,90 

50g  Zeleninová obloha €1,20 

40g 1 Chlieb  €0,40 

50g 1 Hrianka s cesnakom €0,60 

50g 3 Volské oko €1,20 

120g 10 Kyslé uhorky €1,00 

50g 9 Kečup €1,50 

50g 3,7,9 Tatárska omáčka €1,50 

50g 9,10 BBQ omáčka €1.50 

50g 10 Horčica €0,60 

50g 7 

Šalátový dressing: 

• Cesnakový 

• Bylinkový 

• Jogurtový 

€1,50 

30g  Feferóny €1,00 

30g 12 Chren €0,70 

50g 7 Kyslá smotana €1,00 

*Váha mäsa a ostatných 

potravín je uvedená pred 

tepelným spracovaním  

 

**automaticky podávaná 

čerstvá zeleninová obloha 

podľa aktuálnej ponuky 

a sezóny ku jedlám 50g 

 

V Bezmäsité jedlá  

 

D Pre najmenších 
 



 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoznam alergénov: 

 

1. Obilniny obsahujúce lepok ( t. j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut 

avýrobky 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. 

 

 

Jedálny lístok vyhotovila: šéfkuchár Deniska Lahvičková 

Jedálny lístok platný od: 23. 09. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Pôvod mäsa a masových výrobkov: 
 
Hydina a výrobky z hydinového mäsa – Slovensko* 
Bravčové mäso a výrobky z bravčového mäsa – Slovensko* 
 
*(vychované, zabité a uskladnené na Slovensku) 

 

Hľadáte priestory na rodinné, firemmé, športové posedenie a aktivity? 

Kontaktujte nás pre našu ponuku. Aktuálne informácie na našej fb stránke a web stránke. 

Mob: 0905813953 

E-mail: babiahora@babiahora.sk 
 

Zoznam alergénov: 

 

1. Obilniny obsahujúce lepok ( t. j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut avýrobky 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. 

 

 

Jedálny lístok vyhotovila: šéfkuchár Deniska Lahvičková 

Jedálny lístok platný od: 23. 09. 2022 
 


