
Okrem nového Al á Carte prinášame aj „DEGUSTAČNÝ VEGETARIÁNSKY OBED V SOBOTU“
Oddýchnite si a pozvite blízkeho človeka na 5-chodovú ochutnávku vegetariánskych špecialít 

našej šéfkuchárky Zdenky.

Baklažán s jablkovým pyré a ríbezlami v omáčke slaného karamelu
Karfiol v zelerovej omáčke s hríbovo – cibuľkovou čapičkou

Gaštanová polievka
Plnená paprika

Tvarohová guľka v ovocnom pyré

Cena „degustačného obedu“ na 1 osobu je: 29 €  / pre dvojicu: 49 €

Degustačný Vegetariánsky obed
v LighthouseClube

Čo šéfkuchárka pripravila:

Od októbra sme pre Vás pripravili novinky v našom klube. Reštaurácia pripravila novú ponuku Al á Carte
jedál. Stále sa snažíme variť tradične slovensky, ale pri dodržaní toho, že to je bez mäsa. Preto jeseň a zima
Vás osloví jedlami, ktoré poznáte, aj nepoznáte. Nepoznáte, lebo našu verziu ste ešte nevyskúšali. Preto Vás

pozývame a prajeme dobrú chuť. Z noviniek vyberáme:

Vegetariánska Foie Gras
Kváskový chlebík s humusom a baklažánom

Vegetariánska kapustnica
Lighthouse špeciál polievka

Falafel v hríbovej omáčke so žemličkovou knedličkou
Špenáto – špaldové halušky s bryndzou a „slaninkou“

Zeleninový bowl – vyberte si teplý, alebo studený a tiež suroviny z ponuky
Veggie burger

Zdravé dezerty z vitríny

Na degustačný obed v sobotu je NUTNÁ registrácia vopred najneskôr do 16 hod v piatok. Degustačný obed sa podáva každú 
sobotu v čase od 11 hod do 17,00 hod. Rezervácie sú možné na telefónnom čísle: 0917108325



Vojna na Ukrajine, rovnako ako pandémia nás vracajú nohami na zem, vracajú
nás k hodnotám, ktoré sme často brali ako samozrejmosť. Dostatok potravín a
jedla je veľká hodnota. Napriek optimálnemu plánovaniu prípravy obedového
menu sa nám však nedarí každý deň vypredať, čo navaríme. Preto s úcty a

rešpektu k jedlu prichádzame s ponukou:
Za cenu jedného obedového menu dostanete dve v čase po 15,00 hod, ak sa

nevypredalo. Ak si ho budete chcieť zabaliť, a nie zjesť v reštaurácii, 
priplatíte si obalový materiál v cene 0,50 eur.

Telefonické informácie 0917 178 999.

Novinka s obedovým menu 
v reštaurácii Ligthouseclubu

NEPLÝTVAJ                J E D L O M


