
 

 

Slávnostné menu 

 

Aperitív: 

*0,1l Hubert de luxe 

*0,1l Cinzano Bianco  s limetkou / Martiny dry s olivou 

*0,04l Demänovka horká 

*0,04l Hruškovica/Slivovica/Marhuľovica Jelínek 

*********************** 

Predjedlo: 

*80g Kačacia paštéta s brusnicovým želé a orechovým chlebíkom 

*100g Mozzarela marinovaná v bazalkovom octe prekladaná s paradajkou a bazalkou, toast 

*100g Syrová roláda s paprikovou trikolórov a pečivom   

*80g Rolka zo schzwarzwaldskej šunky s mascarpone a melónom, toast  

*********************** 

Polievky: 

*0,33l Kurací vývar alebo hovädzí vývar s Juliane zeleninou a rezancami 

*0,33l Kurací vývar alebo hovädzí vývar s krupicovými alebo pečeňovými knedličkami 

*0,33l Tekvicový krém s tekvicovými semienkami a červeným pestom 



*********************** 

Hlavné jedlo menu 25 €  

*150g  Bravčová roláda so sušenými slivkami  a vlašskými orechmi 

*150g Grilovaná bravčová panenka s restovanou šampiňónovo – pórovou zmesou a čerstvými bylinkami s dijon omáčkou 

*150g Kačacie prsia s pomarančovou omáčkou 

*150g Bravčová panenka podávaná s hubovo – brusnicovým ragú 

*150g Grilovaný steak z lososa so šalviou podávaný s chrumkavou brokolicou a cherry paradajkami, vínová omáčka 

 

 

Hlavné jedlo menu 20 €  

*150g Morčacia roláda v corn – flakes plnená šunkou, syrom a broskyňou preliata smotanovou demiglace omáčkou  

*150g Kuracie prsia s mozzarelou a paradajkami 

*150g Kuracie prsia s parmskou šunkou na bazalkovom rizote s parmezánom 

*150g Hovädzia sviečková na smotane podávaná s domácou knedľou 

*150g ½ kuracia ½ bravčová rolka plnená šunkou a syrom 

 

Prílohy k hlavnému jedlu: 

200g Dusená ryža s hráškom alebo kurkumou 

200g Americké zemiakové mesiačiky 

200g Pučené zemiaky s cibuľkou 

200g Zemiakové hranolky 

200g Dusená ryža 

200g Opekané zemiaky na rozmaríne a cesnaku 

200g Varené zemiaky s maslom a pažítkou 



200g Restovaná sezónna zelenina na bylinkách a olivovom oleji  

 

Káva podľa výberu espresso/zalievaná káva/cappuccino 

Voda v džbáne  2l / 6 osôb  

 

Na objednávku vieme  pre Vás pripraviť aj  kačacie a husacie hody  alebo  pečené  bavorské kolená. 

 

Cena zahŕňa 

Základná výzdoba slávnostného stola 

Parkovanie na parkovisku Hotela Európa 

 

Možnosť doobjednať 

Detské menu alebo vegetariánske menu pre hostí 

 

Extra účtujeme 

 Prenájom sály v sume 500eur v prípade prinesenia alko nealko nápojov 

Prenájom nočného baru alebo malej reštaurácie 300€ v prípade prinesenia alko a nealko nápojov 

-čašníci po 22:00 hod : 4€/čašník 

Džbány s citrónovou vodou nad rámec 3 € /džbán 

 

Zľavy poskytnuté hotelom na ubytovanie 



Jednolôžková izba – po zľave v sume 40eur/noc s raňajkami  

Dvojlôžková izba – po zľave v sume 60eur/noc s raňajkami  

Apartmán – po zľave v sume 99eur/noc s raňajkami 

 

Snahou celého kolektívu Hotela Európa je, aby Váš slávnostný deň  bol jedinečný. 

 

Kontaktné údaje 

prevádzka hotela 

Mobil: +421 948 444 990 

                                                                                          E-mail: prevadzka@hoteleuropalm.sk 

www.hoteleuropalm.sk 

Hotel EUROPA 

Štúrova 808/15 

031 01 Liptovský Mikuláš 

Slovenská republika 
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