
Jedlá sú pripravované a servírované priamo pred hosťami 
(Používame lokálne produkty) 

 
300 g / osoba  

 
 

50g Grilovaná bravčová krkovička 
50g Grilované kuracie prsia 

50g Pleskavica 
50g Grilovaná klobása 

Kapustový šalát, horčica 
100g domáci chlieb 

 
 

Cena 4,95€ bez DPH / osoba 
 

Táto cena platí pri objednávke nad 30 osôb 
 

Grill tanier 
„one way 300“ 



Jedlá sú pripravované a servírované priamo pred hosťami 
(Používame lokálne produkty) 

 
450 g / osoba  

 
 

80g Grilovaná bravčová krkovička 
70g Grilované kuracie prsia 

70g Pleskavica 
50g Grilovaná klobása 

80g Pečený zemiak v alobale s kyslou smotanou 
50g Kapustový šalát, horčica 

50g domáci chlieb 
 
 

Cena 9,90€ bez DPH / osoba 
 

Táto cena platí pri objednávke nad 30 osôb 
 

Grill tanier 

„one way 

450” 



Jedlá sú pripravované a servírované priamo pred hosťami 
(Používame lokálne produkty) 

 
 

400 g / osoba  
 
 

Pork neck steak – Steak z bravčovej krkovičky  
Chicken Boneless - vykostené farmárske kurča 

Chorizo & salsicha – grilované klobásy 
Griled vegetables - Grilovaná zelenina( paprika ,paradajka, cibuľa) 

Baked potato with sour cream - Pečený zemiak v alobale s kyslou smotanou   
Bread - Chlieb 

 
 

100 g / osoba 
 

Sauces to the grill - Omáčky ku grilu  
 

Joghurt-cream grillsauce –  Jogurtovo smotanová omáčka 
BBQ omáčka 

 
 

Cena za 500g / osoba = 12,85€ bez DPH 
 

Táto cena platí pri objednávke nad 30 osôb 
 

Grill buffet 
Pequeña fiesta 



Jedlá sú pripravované a servírované priamo pred hosťami 
 

500g / osoba  
 

Sirloin steak – Steak z nízkej roštenky (Južná Amerika) 
Pork neck steak – Steak z bravčovej krkovičky (lokál) 
Chicken Boneless - vykostené farmárske kurča (lokál) 

Home made hamburger beef – Domáci hamburger  (hovädzie – lokál ) 
Chorizo & salsicha – grilované klobásy ( hovädzie – lokál ) 

Griled vegetables - Grilovaná zelenina( paprika, paradajka, cibuľa, kukurica) 
Baked potato with sour cream - Pečený zemiak v alobale s kyslou smotanou   

Bread - Chlieb 
 

Šaláty 50g / osoba 
 

Caesar šalát s chrumkavým cesnakovým krutónom 
Miešaný zeleninový šalát s domácim dresingom 

50 g / osoba 
 

Sauces to the grill - Omáčky ku grilu  
 

Chimichurri 
Joghurt-cream grillsauce –  Jogurtovo smotanová omáčka 

BBQ omáčka 
 
 

Cena za 600g / osoba = 19,90€ bez DPH 
 

Táto cena platí pri objednávke nad 50 osôb 
 

Grill buffet 
Gran barbocoa 



Asado Argentina – grilované – pečené mäso na spôsob argentínskych – patagónskych gauchov – 
pastierov dobytka. 
Je to fiesta – spoločenská udalosť pri ktorej sa stretávajú rodiny, priatelia, susedia, pracovné tímy  
a nie zriedka aj celé dediny. Je to ťažko opísateľný zážitok. 
 
Kto neskúsi, nezažije... 

Asado Argentina 



Pečenie jahniatka ( cca 10 – 13kg ) alebo prasiatka ( cca 15 – 20 kg ) 
 ( pre 40 max. 50 ľudí ) 

Doba pečenia 4-5hod priamo pred hosťami 

Cena za 1kg / 10,50€ bez DPH 
 

Bufet 550g / osoba  
 

Grilled Rib eye – Vysoká roštenka pečená v celku (južná amerika) 
Chicken boneless – vykostené polovice farmárského kurčaťa 

 Home made hamburger beef – domáci hamburger ( lokálne hovädzie ) 
Chorizzo & sausage beef – domáce klobásy ( lokálne hovädzie ) 

Lamb leg – jahňacie stehno na špízy ( Nový Zéland ) 
Grilled vegetable – grilovaná zelenina 

Baked potatoe – pečený zemiak v alobale 
Home made bread – domáci chlieb 

 
Grill sauces - omáčky ku grilu 50g / osoba 

 
Chimichurri 

Hot spice – ostrá papriková omáčka 
BBQ  

Pffefer sauce – omáčka zo zeleného korenia 
 

Salads – šaláty 100g / osoba 
 

Colleslaw salad – kapustový šalát  
Caesar salad – caesar šalát s cesnakovým krutónom 

Rucolla salad – rukolový šalát s cherry paradajkami a parmezánom 

 
Cena  26,00€ bez DPH / osoba 

 
Táto cena platí pri objednávke nad 50 osôb 

 

Grill buffet 
Asado Argentina 


