100g
500g
250g
150g
150g
250g
150g

180g
120g
120g
180g
200g

100g
6ks.
0,33l
0,33l
0,33l
0,4l

350g
350g
350g
350g
350g
300g
300g

120g
130g
250g
200g
200g
100g

Raňajkové menu

€
Praženica, 3ks vajíčka, toast (1,3)						
3,10,Maslový croissant s džemom, maslom a nutellou (1,3,7)			
2,70,Ham&Eggs, toast (1,3)							3,50,Waffle, raňajkový sandwich (volské oko, gril. slanina, syr, majonéza) (1,3,7) 3,50,Krupicová kaša (1,7)							2,50,K raňajkám ponúkame kávu zadarmo

Predjedlá

Husacia pečeň na jablkách a zemiakové rosti (1,3,7)				
Zapekané slimáky s bylinkovým maslom, toast (1,7)			

Polievky

Slepačí vývar s mäsom, cestovinou a koreňovou zeleninou (1,3)		
Rajčinová polievka s parmezánom (7)					
Hríbová so slaninovou krustou, podávame s chlebom (1,7)			
Pravá domáca fazuľovica s údeným mäskom, klobáskou			
a domácimi rezancami, podávame s chlebom (1,3,9)			

Cestoviny

Spaghetti Aglio e Olio (1,3,7)						
Penne de la Polo s kuracím mäsom (1,3,7)					
Penne s grilovanou zeleninou (1,3)					

Rizotá

Hríbové krémové rizoto, Parmezánový chips (3,7)				
Talianske rizoto s bravčovou panenkou (3)					

9,90,5,50,1,99,2,50,3,10,-

200g
150g
200g
200g

7,80,9,50,-

HIT SEZÓNY

Tatarák z pravej sviečkovice, 4ks cesnakové hrianky (1,10)			

8,50,-

ŠPECIALITY ŠÉFKUCHÁRA

Hovädzí steak „French Flambus“ , zemiaky na grile 				
(Brandy, farebné korenie, cesnak+mäsová omáčka šéfkuchára)
podávané na citrónovom tymiáne- odporúčame prepečenie médium
14,90,Beef ragú s koreňovou zeleninou, pomarančom a brusnicami, 				
gratinovaná zemiaková kaša alebo šťúchané zemiaky (7,9)			
12,90,Teľacie líčka na červenom víne s rostami a blanžírovaným pórom (1,3,7)
12,90,Kačacie prsia s Beurre blanc omáčkou a jablkovými chipsami		
10,90,-

Ku každému burgru: steakove hranolky 120 g + kečup alebo tatárska omáčka
Omáčky: BBQ zaúdená, cesnaková, bylinková, syrová, brusnicová
Príplatok za omáčku navyše 1Eur
380g

420g

250g

Ryby

Steak z lososa s čerstvým tymiánom, s omáčkou podľa vlastného výberu
(Limetková, Pepper, Špenátová), podávame so šťúchanými zemiakmi (4,7) 12,50,Grilovaná Tilapia na chilli grilovanej zelenine s pažítkou (4)			
10,90,-

7,90,8,90,8,90,6,80,-

BURGER MENU

Cézar šalát s vyprážaným kuracím mäsom, bylinkovým dressingom, 		
550g
Krutóny (1,3,7)								6,70,Grécky šalát - cherry paradajky, uhorka, paprika, olivy, slaný syr, 				
cibuľka, pražené tekvicové jadierka, toast (1,7)				
6,50,350g
Bezmäsité jedlá
5,60,5,60,6,50,-

Kurací steak na grile s omáčkou a prílohou podľa vlastného výberu		
Bravčový steak na grile s omáčkou a prílohou podľa vlastného výberu
Plnená zemiaková placka - bravčové karé a kuracie mäso so zelenin. (1,3,7)
Vyprážaný bravčový rezeň, príloha podľa vlastného výberu (1,3,7)		

1200g 150g Vyprážané kuracie rezne, 150g vyprážané bravčové rezne,
150g kuracie prsia v šunkovom cestíčku, 150g bravčová panenka
v zemiakovom cestíčku, opekané zemiaky, ryža, gazdovské zemiaky
so slaninkou a cibuľkou, obloha
Dressing: pikantný, cesnakový (1,3,7)					21,90,-

Šaláty

Grilovaný encián s brusnicami, steakové hranolky (7)			
Vyprážaný syr, steakové hranolky, tatárska omáčka (1,3,7)			
Zapekané zemiaky s brokolicou a smotanou (7)				

Jedlá z mäsa

Misa pre dvoch

4,20,6,20,7,20,6,50,-

Julienne klasicky so šampiňónmi, zepečený v peci/ kotlíku (3,7)		
4,20,Pečené barbecue vysoké rebierka, kyslá obloha, chlieb (1,10)		
8,90,Košík kuracích rezníkov (1,3,7)						6,90,-

100g
150g
150g

Nitka Burger

Hovädzie mäso, syr cheddar, slanina, kyslá uhorka,
paradajka, ľadový šalát, červená cibuľa, dressing (1,3,7,10,11)		

8,99,-

9,20,-

Nitka Burger Vegetariana

Syr cheddar, volské oko,syr mozzarela, cuketa, červená fazuľa,
šalát, paradajka a dressing (1,3,7,10,11)					6,50,-

Nitka Hand Turger

Marinované kuracie prsia, syr cheddar, bylinkový dressing,
paradajka, kyslá uhorka, a červená cibuľa (1,3,7,10,11) 			

Detské menu

Kuracie soté s kukuricou, mrkvou a hráškom, ryža				
Penne so smotanovou omáčkou, kuracím mäsom a kukuricou (1,3,7)		
Penne - syr, kečup (1,3,7)							

150g
150g
150g
150g
150g
40g
150g
250g
150g
150g
50g
50g
100g
100g
100g
100g
100g

6,80,-

4,50,4,20,3,80,-

Zemiakové rosti (1,3,7)						1,90,Dusená ryža							1,50,Steakové hranolky						1,90,Pečený zemiak na grile						
2,10,Varené zemiaky							1,50,Toast (1)							
0,25,Miešaný šalát malý						2,50,Miešaný šalát veľký						3,90,Paradajkový šalát						2,20,Uhorkový šalát so smotanou alebo s nálevom (7)			
2,20,-

Dressingy

Tatárska (7)							0,90,Cesnakový, Pikantný, Bylinkový (7)				
1,30,-

Omáčky

Redukcia z červeného vína (7)					
1,90,Brusnicová 							1,90,Syrová (7)							1,50,Hríbová (7)							1,90,Pepper								1,50-

1. Obilniny obsahujúce lepok ( t.j. pšenica, raž, jačmeň,
ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody ).
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, pekanové orechy, para orechy,
pistácie, makadanové 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 koncentráciách vyšších
ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l.
13. Vlčí bôb a výrobky z neho.
14. Mäkkýše a výrobky z nich.

Váha mäsa je uvedená v surovom stave.

3,90,3,90,3,60,-

4,20,3,90,3,90,-

Prílohy

Zoznam alergénov

Nitka Burger Double

2x Hovädzie mäso, prosciutto, syr niva, syr cheddar, kyslá uhorka,
paradajka, ľadový šalát, dressing, červená cibuľa (1,3,7,10,11)		

150g
160g
150g

Čokoládové suflé s horúcimi malinami a zmrzlinou (1,3,7)		
Panacotta s karamelom a lesným ovocím (7)			
Palacinky s džemom, čokoládou a šľahačkou 			
/ zmrzlinou, nutellou (1,3,7)
Domáce wafle s nutellou, zmrzlinou a javorovým sirupom (1,3,7)
Horúce maliny s vanilkovou zmrzlinou a šľahačkou (1,3,7)		
Zapekané jabĺčka so zmrzlinou a mandľami (7,8)			

7,50,-

Nitka Burger Oštiepok

Hovädzie mäso, oštiepok, volské oko, kyslá uhorka, paradajka,
ľadový šalát, červená cibuľa, brusnicová omáčka, dressing (1,3,7,10,11)

100g
120g
250g

Dezerty

Prevádzkovateľ: Dives&Pulcher, s.r.o., Líčšie údolie 5
841 04 Bratislava, IČO: 44855001
Prevádzka: Nitka Restaurant, Drieňová 1/D, 821 03 Bratislava
Zodpovedný vedúci: Ing. M. Shatagin, Tel: 0944 340 793

