
Alergény:
 - obilniny,   - kôrovce,    - vajcia,    - ryby,  - arašidy,  - sója, 
- mlieko, - orechy,  - zeler,  - horčica,  - sezam,  - oxidy

naši dodávatelia:
biobitúnok Turová

zdravá výživa u Macky 
farma Lúčny dvor

 
Ceny sú uvedené s DPH 20%

Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave
Jedlá a kalkulácie zhotovil: Ondriškovič Emanuel

Zodpovedný vedúci: Ing. Soňa Tomanová

JEDÁLNY LÍSTOK
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Areál Ski – TMG Remata 
vás zaujme nielen prekrásnym okolím, 

ale aj posedením v príjemnej reštaurácii.

V našej kuchyni sa snažíme vrátiť k tradičnému spôsobu varenia, 
pri ktorom sme z receptúr vyradili akékoľvek dochucovadlá (vegetu, polievkové 

korenie, zmesi korenín a chemické dochucovadlá). Zvolili sme modernú gastronómiu 
s prvkami tradičnej slovenskej kuchyne. Dodávatelia sú vyberaní so zreteľom na kvalitu 

spracovania výrobkov. Hlavný cieľ je predovšetkým to, aby sme dokázali zákazníkom 
ponúknuť len vysoko kvalitné potraviny s označením bio eko natural.

Dodávateľom hovädzieho, teľacieho, jahňacieho a v budúcnosti aj bravčového mäsa 
je pán Badiar, ktorý sa venuje chovu zvierat v prekrásnej hornatej dedinke Turová, 

nachádzajúcej sa neďaleko Zvolena. Zvieratá sú bezstresovo, podľa prísnych pravidiel, 
porážané na bio bitúnku, čoho výsledkom sú tri ochranné známky bio. Na varenie 

používame výhradne olivový a slnečnicový olej v bio kvalite. 

Filozofiou kolektívu je ponúknuť zákazníkovi okrem kvalitnej gastronómie aj jedlá, 
ktoré sú chutné a zdravo pripravené. Pri nákupoch sa snažíme vyhnúť 

obchodným reťazcom.

Kvalitu kuchyne vystihuje aj podomácky pripravená zmrzlina, naše pečivo 
a mnoho ďalších pokrmov. Úzkou spoluprácou s dodávateľmi sa snažíme 

ponúkať a podávať zákazníkom najkvalitnejšie jedlá. Jedálny lístok 
sa bude pravidelne meniť podľa možností 

dodávok kvalitných surovín.
Chata Mladosť, Ráztočno 758

Prevádzkovateľ  SKI – TMG REMATA, STPŠ, s.r.o.
Priemyselná 9A, 971 01 Prievidza

IČO: 31645321  IČ DPH: SK2020469341



0,3l Poctivý slepačí vývar z domácej sliepky a domácimi rezancami ........... 1,90€                                                                      

0,3l Slovenský demikát ochutený šafránom, maslové krutónky ................... 2,60€

0,25l Pikantná krémová polievka z červenej šošovice podávana 
s ovčím jogurtom, pečivo ................................................................................................ 2,60€

PREDJEDLÁ

POLIEVKY

200g Steak z tuniaka s pomarančovým šalátom a estragónovým 
dipom, pečivo .................................................................................................................... 13,80€                                                                      

200g / 120g Hovädzí steak z vysokej roštenky s domácimi hranolkami,
petržlenovým maslom a domácou tatárskou omáčkou ................................. 12,80€

300g / 200g / 120g Teľací T-bone / porterhouse steak s dubákovou 
omáčkou a varenými zemiakmi ............................................................... 19,40 / 15,60€

150g / 120g Medailónky z hovädzieho pupku s omáčkou z pečeného cesnaku, 
so zeleným korením a domácimi hranolkami ....................................................... 6,40€

180g / 120g Kurací steak z domáceho kuriatka podávaný s pečeným jablkom 
plneným pšenom, rakytníkom a maslovou omáčkou ................................... 6,90€

180g / 120g Perníkom plnená rolka z kuracieho stehienka s basmati ryžou 
preliata brusnicovou omáčkou ................................................................................... 7,10€ 

HLAVNÉ JEDLÁ

100g Domáca vanilková zmrzlina na malinách marinovaných 
v badiánovom sirupe ......................................................................................................... 2,90€                                                                      

100g Krémová zmrzlina z tekvicovych semiačok preliata voňavým tekvicovým 
olejom a sypaná melasovým cukrom muscovado .............................................. 3,40€

100g Pomarančový cheesecake so želé z vareného vína ..................................... 3,60€

DEZERTY

ŠALÁTY

80g Marinovaný losos v koňaku podávaný s kôprovým dresingom, pečivo ... 5,40€                                                                      

80g Tataráčik z čerstvého tuniaka, pečivo ................................................................ 6,50€

80g Foie gras s malinovou cherry omáčkou, pečivo ................................................... 6,80€

300g Zapečený kozí syr s medom a orechami, carpaccio z marinovanej 
cvikle, pečivo ...................................................................................................................... 6,50€                                                                      

250g Variácia kvalitných syrov s ovocím a sušenými olivami, pečivo ................. 6,50€

300g Grilovaný syr, rukolovo-horčicový šalát, hruškové chutney, pečivo ....... 6,80€

300g Listový šalát s jahodami, plesňovým syrom Rochebaron 
a octovo ďatlovou redukciou, pečivo ................................................................................ 7,30€
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