
100 g Husacia pečeň Foie gras pripravovaná technológiou Sous vide
120 g Lokša plnená kačacou pečenou 1
100 g Kačacia paštéta s tymiánom a brusnicovou redukciou, hrianka 1, 10

 11,90 €
3,80 €
5,50 €

Predjedlo

Vážení zákazníci, uvedomujeme si, že pandemická situácia a s ňou súvisiace opatrenia mnohých odradili
od návštevy reštaurácie. Pokiaľ však nechcete prísť o kvalitné a delikátne špeciality, máme pre Vás

ponuku. Naša reštaurácia BIVIO pre Vás pripravila jesenné menu, ktoré si môžete vychutnať u nás,
môžeme Vám ho zabaliť so sebou, alebo doviezť na Vami určenú adresu.

150 g Kačacie prsia na šípkovej omáčke, paštrnákové pyré       
250 g Pečené kačacie stehno, dusená červená kapusta, 3 zemiakové lokše  1
150 g Kačacie ragú na víne, batátové gnocchi 1, 3, 7 
120 g Kačací šalát s mangom, čiernym sezamom a redukciou z balsamica                   

 9,90 €
12,90 €
9,90 €
8,90 €

Hlavné jedlo

120 g Lokša na masle s krémom z mascarpone, preliata karamelovou omáčkou 1, 3, 7  
250 g Domáce gaštanové pirohy, slivková omáčka, mätová drť 1, 3, 7 

 3,90 €
4,90 €

DEZERT

Pečená kačica z domáceho chovu v celku (cca 2,5-3 kg)
Pečená hus z domáceho chovu (cca 4-5 kg)                                  

1 kg/ 14,00 €
1 kg/ 16,00 €

Na objednávku 24 hod. Vopred

100 g Husacia vykŕmená pečeň                        
200 g Červená kapusta                                      
60 g Mastená lokša 1                                          

10,00 €
2,60 €
1,30 €

PrílohY

Možnosť osobného odberu je na Alstrovej 153 v reštaurácii BIVIO. Donáška jedla je možná pri objednávke
nad 150 €. Jedlo doručujeme v rámci Bratislavy 1, 2, 3, 5 a do Svätého Jura. Doprava je zahrnutá v cene

jedla. Jedlo je potrebné objednať najneskôr 24 hodín vopred.

 

Váha mäsa je uvedená v surovom stave.

KONTAKT PRE Objednávky: 0917 694 297

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, občianske združenie, r.s.p.
Alstrova 153, 831 06 Bratislava, IČO: 00683191, IČ DPH: SK2020804621

Na základe Vašich požiadaviek pre Vás radi pripravíme aj iné dobroty. V prípade väčších objednávok
Vám ponúkame aj zapožičanie inventára (termoporty a ohrevné nádoby na jedlo).

Reštaurácie bivio


