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HLADNE PREDJEDI  

Hobotnica v solati s pečeno papriko in artičokami 4,5€ 

Delikatesni pršut  z grškimi olivami 4,5€ 

Piščančja jeterna pašteta v krogli, 
kremni sir, divja solata 

4,5€ 

Mlada solata s pridihom azije, 
rahlo pikantno piščančje meso 

4,0€ 

Capresse solata 
( buffalo moccarela, paradižnik, bazilika ) 

3,5€ 

 
JUHE 

 

Goveja juha z vlivanci 2,5€ 

Gobova enolončnica s krompirjem 2,8 € 

Grahova kremna juha z rakci 3,0€ 

 
GLAVNE JEDI 

 

Pečen telečji hrbet(160g) s sirovo skorjico, 
mučkan krompir s peteršiljem, 
zelenjava v smetanovi  omaki 

 
11,0€ 

Piščančje bedro (200g) polnjeno z ajdovo kašo in tartufi, 
štrukeljc s praženo čebulo, 

rožmarinova kremna polenta, 
maslen grah 

 
9,0€ 

Goveji file (160g) s hrenovim in paradižnikovim hrustljavčkom, 
pire pora in krompirja, 

mlada špinača 

 
13,0€ 

Lososov file (180g)  pečen s sezamom, 
sočna rižota z  gobami, 

dušeno kislo zelje s suhim paradižnikom 

 
11,0€ 

Pečena svinjska krača 1/2  (380g s kostjo), 
pražen krompir, 

dušeno kislo zelje 

 
8,0€ 

 
SOLATE 

 

Sestavljena solata 2,0€ 
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Skupina si izbere ( sestavi ) meni sama. 

To so cene za osnovni 3 - hodni meni ( npr. juha + glavna jed + sladica ). 

V primeru da se odločite za 2 - hodni meni ( npr. juha + glavna jed )se cena pri  glavni jedi  

spremeni  za 2€, zaradi povečanja normativa  glavne jedi.   

Če pa se odločite za 4 - hodni meni  se cena celotnega menija zniža za 7%  ( npr. hladna predjed + 

juha + glavna jed + sladica )  20€ - 7% = 18,6€ 

Solata in telečja obara se ne štejeta kot samostojen hod menija. 

 

Pijača ni vključena v ceno menijev in se obračuna dodatno po porabi.  

Za naročilo se upošteva število obrokov, ki je s strani naročnika naročeno najkasneje tri dni pred 

dogodkom. Zmanjšanje naročila kasneje ni možno. 

V primeru odpovedi manj kot 24 ur pred dogodkom, si pridržujemo pravico do izstavitve računa v 

višini 100 % cene odpovedanega števila obrokov. 

Vse cene vključujejo DDV. 

Naredili bomo vse, da bo pogostitev kar najbolje uspela. 
 

Lep pozdrav in dobrodošli! 
 

Hotel Paka 

 
SLADICE 

La Ganache torte z jagodnim musom 3,0€ 

Tortica Mont Blanc ( rahli okus mentola ) 4,5€ 

Čokoladni profiterol z vanilijevo kremo 2,7€ 

Mini jabolčna pita s cimetovim sladoledom 4,0€ 

 
ZA POZNE URE 

 

Telečja obara z vodnimi žličniki 4,5€ 
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