
PONEDELJEK, 22.5.2023 
DANES PRIPOROČAMO 
 

Zelenjavna juha  2,00 € 

***  

Kalamari na žaru, blitva s krompirjem in 

tržaška omaka  15,90 € 

*  

Piščančja prsa z zeliščno skorjico, 

svaljki z drobtinicami, gorgonzolina 

omaka in sotirana zelenjava  11,90 € 

*  

Špinačni ravioli po sicilijansko, mlada 

špinača, pinjole in mascarpone  11,90 € 

*  

  

***  

Izbor solat iz bara  2,90 € 

***  

Torta vroča čokolada  2,90 € 

***  

  

 

Zgoraj navedene cene veljajo ob naročilu glavne jedi iz današnje ponudbe 

 

Sommelier priporoča 

Rebula, Čarga, suho 0,10l 

Cena velja ob naročilu kosila 

3,40 € 

 

 

 

 

 

TOREK, 23.5.2023 
DANES PRIPOROČAMO 
 

Cvetačna juha s praženimi mandlji  2,00 € 

***  

Ribji krožnik, paradižnikova rižota in 

sotiran brokoli  15,90 € 

*  

Telečji zrezek v gorčični omaki, pečen 

mlad krompir in izbrana zelenjava  11,90 € 

*  

Zelenjavna tortilja, ocvrt krompirček in 

hrustljava solatka  11,90 € 

*  

  

***  

Izbor solat iz bara  2,90 € 

***  

Cheesecake s pomarančnim prelivom  2,90 € 

***  

  

 

Zgoraj navedene cene veljajo ob naročilu glavne jedi iz današnje ponudbe 

 

Sommelier priporoča 

Rebula, Čarga, suho 0,10l 

Cena velja ob naročilu kosila 

3,40 € 

 

 

 

 

SREDA, 24.5.2023 
DANES PRIPOROČAMO 
 

Čebulna juha s popečenim kruhkom  2,00 € 

***  

Ozki rezanci z dimljenim lososom, 

ocvrtimi kraljevimi rakci in olivna 

tapenada  15,90 € 

*  

Goveji stroganov, kruhova rezina in 

ocvrta čebula #OkusiLjubljane 11,90 € 

*  

Domači koruzni polpeti, zelenin pire in 

sotirana zelenjava  11,90 € 

*  

  

***  

Izbor solat iz bara  2,90 € 

***  

Malinova pita  2,90 € 

***  

  

 

Zgoraj navedene cene veljajo ob naročilu glavne jedi iz današnje ponudbe 

 

Sommelier priporoča 

Rebula, Čarga, suho 0,10l 

Cena velja ob naročilu kosila 

3,40 € 

 

 

 

 

 

#OkusiLjubljane 
V okviru projekta Okusi Ljubljane lahko tudi pri 
nas doživite Ljubljano skozi tradicionalne okuse 
jedi, pripravljene iz lokalnih sestavin z okoliških 
kmetij. 

#OkusiLjubljane 
V okviru projekta Okusi Ljubljane lahko tudi pri 
nas doživite Ljubljano skozi tradicionalne okuse 
jedi, pripravljene iz lokalnih sestavin z okoliških 
kmetij. 

#OkusiLjubljane 
V okviru projekta Okusi Ljubljane lahko tudi pri 
nas doživite Ljubljano skozi tradicionalne okuse 
jedi, pripravljene iz lokalnih sestavin z okoliških 
kmetij. 



ČETRTEK, 25.5.2023 
DANES PRIPOROČAMO 
 

Rukolina juha  2,00 € 

***  

File orade, tartufatina rižota in zelenjava 

julienne  15,90 € 

*  

Nadevana paprika, paradižnikova 

omaka in pire krompir  11,90 € 

*  

Leča z zelenjavo, pečen mladi sir in 

korenčkova krema  11,90 € 

*  

  

***  

Izbor solat iz bara  2,90 € 

***  

Kremna rezina  2,90 € 

***  

  

 

Zgoraj navedene cene veljajo ob naročilu glavne jedi iz današnje ponudbe 

 

Sommelier priporoča 

Rebula, Čarga, suho 0,10l 

Cena velja ob naročilu kosila 

3,40 € 

 

 

 

 

 

PETEK, 26.5.2023 
DANES PRIPOROČAMO 
 

Koromačeva juha  2,00 € 

***  

Morska žaba, kremna polenta in 

pečena zelenjava  15,90 € 

*  

Gratiniran svinjski ombolo, džuveč riž in 

žar obloga  11,90 € 

*  

Zelenjavni curry s čičeriko in jasminov 

riž  11,90 € 

*  

  

***  

Izbor solat iz bara  2,90 € 

***  

Tiramisu  2,90 € 

***  

  

 

Zgoraj navedene cene veljajo ob naročilu glavne jedi iz današnje ponudbe 

 

Sommelier priporoča 

Rebula, Čarga, suho 0,10l 

Cena velja ob naročilu kosila 

3,40 € 

 

 

 

 

 

 

#OkusiLjubljane 
V okviru projekta Okusi Ljubljane lahko tudi pri 
nas doživite Ljubljano skozi tradicionalne okuse 
jedi, pripravljene iz lokalnih sestavin z okoliških 
kmetij. 

#OkusiLjubljane 
V okviru projekta Okusi Ljubljane lahko tudi pri 
nas doživite Ljubljano skozi tradicionalne okuse 
jedi, pripravljene iz lokalnih sestavin z okoliških 
kmetij. 


