
100g Huspenina /5,50 €
z bravčového kolena so zeleninou (12)

100g Oškvarková nátierka /5,20 €
s domácim chlebom (1,3,7) 

100g Náš / Váš tatarák* /10,90 €
z flank steaku s toastom z domáceho chleba (1,3,10)

150g Ruské vajce /4,50 €
(podávame aj po 21:30 hod.) (3,7,10,12)

120g Nakladaný hermelín /5,50 €
s fermentovanou zeleninou a chipotle paprikou (7,10,12)

120g Domáca kuracia tlačenka /5,50 €
s marinovanou cibuľou a toastom s pečeným cesnakom (1,4,12)

150g  Sviečková na smotane /11,90 € €
s karlovarskou knedľou a brusnicami (1,3,7,10,12) 
Pri príprave našej sviečkovej kladieme osobitý dôraz na kvalitu a nie 
kvantitu, v recepte nepoužívame múku, ale omáčku zahusťujeme iba 
samotnou rozmixovanou zeleninou.

200g  Pomaly na pive pečený bravčový bôčik /9,90 €
s dusenou kapustou a parenou knedľou€ (1,3,7)

160g  Teľací perkelt /11,50 €
s domácimi špenátovými haluškami (3,7)

250g Konfitované kačacie stehno /11,90 €
s domácimi lokšami a dusenou kapustou (1,3,7,12)

250g Hovädzie dusené rebro (1,3,7) /10,90 €
s kôprovou alebo chrenovou omáčkou a parenou knedľou

180g Bravčové líčka /11,90 €
s bryndzovými haluškami€ (3,7)

250g  Hovädzí Burger (1,3,7,10,12) /12,90 €
so syrom cheddar, chipotle dipom a slaninovými hranolkami

180g  Fish and chips /10,50 €
Treska v cestíčku s kaparovou remuládou 
a citrónovými hranolkami (1,3,4,7,10,12) 
Tradičná receptúra pivného cestíčka priamo z ulíc írskeho Dublinu,  
kde sa receptúra traduje už niekoľko pokolení.

500g  Grilované BBQ rebrá (1,6,10,12) /11,90 € €
s jalapeňo salsou s domácim kváskovým chlebom

0,33l Slepačí vývar /3,90 €
so zeleninou a rezancami €(1,3,9)

0,33l Tradičná Jókai fazuľová polievka (1,9) /4,50 €
so zeleninou a rezancami 

Naša polievka Jókai je pripravovaná podľa starého tradičného 
receptu z reštaurácie, ktorú navštevoval samotný Mór Jókai, ale u 
nás je zahusťovaná primárne rozmixovanou fazuľou a múka tvorí iba 
minimálnu časť v základe jej poctivej receptúry.

0,33l Krémová hríbová polievka /4,20 €
s vajíčkom (3,7,12)

0,33l Polievka dňa /3,90 €

Polievky PREDJEDLÁ

HLAVNÉ JEDLÁ 

120g Beyond Meat Burger /11,90 €
s avokádom a pečenou paprikou  (1) 

200g Halušky s bryndzou  (3,7) /8,90 €
možnosť podávania aj so slaninkou 
Naše tradičné halušky sú v novom šate prispôsobené aj pre labužní-
kov tohto pokrmu s intoleranciou múky, preto sú pripravované  
tradične zo zemiakov, podľa našej domácej receptúry v kombinácii 
so 100% ovčou bryndzou priamo z Muránskeho salaša, tým pádom 
môžeme hrdo deklarovať nie len zdroj a pôvod, ale aj kvalitu tejto 
bryndze. 

100g Šošovicový prívarok s klobásou  /10,90 €
,,Beyond Meat“  

180g Vyprážaný oštiepok  (1,3,7,10,12) /9,90 €
 so šalátom coleslav, pečenými zemiakmi a domácou tatarkou 

vegetarian

vegan

Možnosť aj bezlepkovej verzie za príplatok 1 €

180g Tradičný Viedenský teľací rezeň (1,3)  /12,90 €
220g Bravčový rezeň ,,SPILKA“ (1,3,12)  /11,50 € 
Náš ikonický rezeň SPILKA zaujme nie len svojou veľkosťou ako aj tra-
dičným postupom v duchu tradícií prešporskej kuchyne, kedy sa mäsko 
vopred marinuje v našom pive a na obaľovanie používame špeciálnu 
kaiserkovú strúhanku ktorá sa vyznačuje väčšou jemnosťou.

220g Kurací rezeň v bylinkovej strúhanke€(1,3,7) /10,50 €
220g Bravčový rezeň Černohor (1,3,7) /11,50 € €

REZNE

Možnosť aj bezlepkovej verzie za príplatok 1 €

* Neodporúča sa, aby tepelne nespracované mäso a vajcia konzumovali deti, tehotné, dojčiace ženy a osoby s oslabenou imunitou.
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200g Zemiakový šalát (10,12)  /2,90 €
200g Hranolky  /2,90 €
200g Varené zemiaky (7)  /2,90 €
200g Zemiakové pyré (7)  /2,90 €
200g Cesnakové hranolky so slaninkou (3,10) /3,20 €
200g Ryža  /2,90 €
200g Broskyňový kompót  /2,90 €
150g Miešané listy s dresingom (10) /2,90 €
150g Paradajkový šalát s cibuľou (12) /2,90 €
200g Uhorkový šalát (12)  /2,90 €
200g Bezlepkový chlieb 2 ks  /2,50 €

PRÍLOHY

50g Tatárska majonéza (3,10,12) /1,90 €
50g Majonéza  (3,10,12) /1,90 €
50g  Kečup (9,10,12) /1,90 €
50g  Cesnakový dip (3,7,10,12) /1,90 €
50g  Chipotle /1,90 € 
zaúdené jalapeno papričky+majonéza (3,7,12) 

50g  BBQ dip (5,6,9,10,12) /1,90 €

150g Slivkové knedle /4,90 €
s makom a prepáleným maslom (1,3,7) 

150g Veterník so slaným karamelom /5,50 €
a kokosovo arašidovým krémom  (1,3,5,7,12)

150g Churros /4,90 €
s domácou nutellou a brusnicami€(1,3,5,7,12) 
Škoricovo cukrová dobrota so silným zastúpením v španielskej  
a mexickej kuchyni podávaná s našou domácou nutelou  
v kombinácii s kyslastým tónom varených brusníc.

150g Domáci tvarohovo jahodový krém /4,90 €
s ovocnou granolou Pure Nuts (7,8)

Dezerty

Alergény: 1. Obilniny obsahujúce lepok • 2. Kôrovce, výrobky z nich • 3. Vajcia, výrobky z nich • 4. Ryby, výrobky z nich • 5. Arašidy, výrobky z nich • 6. Sójové zrná, výrobky z nich • 7. Mlieko, 
výrobky z nich • 8. Orechy ako lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, mandle, pistácie • 9. Zeler, výrobky z neho • 10. Horčica, výrobky z nej • 11. Sezamové semená, výrobky 
z nich • 12. Oxid siričitý a siričitany koncentrácie vyššej ako 10mg/kg alebo 10mg/l - konzervanty • 13. Vlčí bôb, výrobky z neho • 14. Mäkkýše, výrobky z nich • • • Váha mäsa je uvedená v 
surovom stave. Niektoré jedlá je možné podávať aj bez lepku. Informujte sa u obsluhy.

Omáčky a dipy

Šaláty
350g  Miešané listy s grilovaným flank steakom /12,90 € 
a ostro kyslým dresingom  (3,7,10,12)

300g  Šalát s pečeným kozím syrom /10,90 € 
lieskovcami a špenátom, medový dresing (7,8,9,10,12) 

300g Avokádový šalát s jahodami, /10,90 € 
pekanovými orechami a mangom (8,10,12)

Dobrú chuť!

SPILKA domáce zemiakové lupienky 150 g s chipotle dipom 50g /2,90 €

Nezabudnite aj na návštevu SPILKA shopu, kde vám radi ponúkneme náš vlastný, každý deň pečený čerstvý chlebík, 
balené “craftové” pivo a rôzne druhy vín, kvalitný olivový olej a rôzne iné produkty zo SPILKA shopu.
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