
Vážení hostia,

Reštaurácia Pruk

sme veľmi radi, že Vás môžeme privítať v našej rodinnej
reštaurácii, kde ponúkame naše rodinné recepty varené

s láskou už niekoľko generácií. Do jedál používame výlučne
domáce suroviny ako údená klobása, údené mäsové výrobky,

knedle, buchty, džemy, pečivo a mnoho ďalších,
ktoré pripravujeme priamo v reštaurácii.

Ďakujeme za návštevu a dúfame, že sa vám u nás bude páčiť.

Dobrú chuť!



0,33l

Silný domáci slepačí vývar 3,90 €

Halászlé s filetom zo sumca a zubáča
0,33l

5,90 €

Jókai
0,33l

5,90 €

Polievky

So zeleninou, mäsom a niťovkami

0,33l

Krémová cesnaková polievka 3,90 €
Podávaná s krutónmi

Maďarská rybacia polievka varená z rôznych druhov rýb podávaná s filetom zo zubáča a sumca

Hustá fazuľová polievka varená z domáceho údeného mäsa, zeleniny a fazule

Teplá nátierka z domácej klobásovej zmesi, 4ks topinky a cesnak 150 g

Čertovská pochúťka 6,90 €

Pochutiny k vínu a pivu

Podávané s čerstvým pečivom 120g

Domáci nakladaný encián 3,90 €

Podávané s čerstvým pečivom

Zapečené baby zemiaky s cheddarom, cibuľkou, slaninkou a cesnakový dressing

120g

300g

Domáci utopenci

Zapekané baby zemiaky

3,90 €

6,90 €

Vedeli ste?
Ponúkame cateringové služby v našich priestoroch ale aj mimo nich. Usporiadajte

si aj vy u nás Vašu špeciálnu udalosť alebo u vás doma - v práci ako napríklad
firemná grilovačka amy vám zabezpečíme catering.

Vedeli ste?



Náš podnik je rozdelení na dve časti. Na
barovú kde si môžete zahrať biliard a

šípky a na reštauračnú jedálenskú časť.

Vedeli ste?

Varené hovädzie mäso v hustej zeleninovej omáčke s domácimi knedľami 180g

Sviečková na smotane 12,90 €

S dusenou červenou kapustou s karamelom, domáce lokše

Podávané s hranolkami a domácou tatárskou omáčkou

Kurací schnitzel a opekané baby zemiaky

Kuracie Cordon Bleu

XXXL kurací schnitzel

Bravčový schnitzel a opekané baby zemiaky

Opekané zemiaky, šalát 200g

350g

Černohorský rezeň

Bryndzové halušky so slaninkou

9,90 €

7,90 €

250g

XXXL bravčový schnitzel 9,90 €

10,90 €
200g

9,90 €
250g

220g

Pečené kačacie stehno 12,90 €

Zlatá klasika

Špeciality šéfkuchára

Do chrumkava upečená kačica v celku, 6ks zemiakové lokše a dusená kapusta

Bravčová panenská sviečková v slaninke s nivovou omáčkou, cibuľový džem a ryža

"Pečené chrumkavé koleno, bravčové rebrá, kuracie rezne, bravčové rezne, pečená
domáca klobása, grilovaný encián, opekané zemiaky, ryža a sterilizovaná zelenina"

180g

3500g

Šéfova panenka

Pruk "Gazda tányér" pre 3-4 osoby

11,90 €

69,90 €

Kuracie gordon bleu, grilovaný encián, 2x mini bravčový černohor, opekané zemiaky a ryža 1500g

Misa Pruk pre dve osoby 27,90 €

Hranolky zapekané s trhaným bravčovým mäsom, preliate tekutým cheddarom, pečená cibuľka
a chrumkavá slaninka

350g

Pulled pork Putine 9,90 €

2600g

Kačica pečená v celku (objednávka deň vopred) 49,90 €



Údené rebierka vyúdené v našej reštaurácii, pečené v marináde z jačmenného
sladu, sterilizovaná zelenina, domáce pečivo a cesnakový dressing

800g

Sladové údené rebrá 14,90 €

Bravčové

Pečené zemiaky, sterilizovaná zelenina a cesnakový dressing

Medailóniky z bravčovej panenky obalené v slaninke
s hríbovou omáčkou a šťúchanými zemiakmi

800g

200g

Pomaly pečené bravčové rebrá s domácou BBQ glazúrou

Gurmán panvička

14,90 €

11,90 €

Servírované s košíkom chleba, kyslou zeleninkou, horčica a ostrý chren 1500g

Marinované do chrumkava upečené bravčové koleno 15,90 €

Hydina

Grilované kuracie prsia so syrovou omáčkou, fazuľovými luskami a ryža 180g

Kuracie v syrovej omáčke 11,90 €

Grilované kuracie prsia s grilovanou zeleninou a feta syrom 180g

Grilovaný kurací steak 9,90 €

Vysmážané krídielka preliate tekutým cheddarom, chrumkavou slaninkou, cibuľka a hranolky 500g

Pruk Deluxe krídielka 13,90 €

Domáce pečivo, sterilizovaná zelenina, pikantná majonéza, cesnakový dressing 500g

Medové krídielka 10,90 €

Krídielka s cesnakom, parmezánom a petržlenovou vňaťou, hranolky, a cesnakový dressing 500g

Gurmánske krídielka 10,90 €

Vedeli ste?
U nás si môžete zakúpiť údeninky, ktoré používame do jedál ako napríklad
klobáska, slaninka... Údime ich priamo v reštaurácii na čerešňovom dreve.

Vedeli ste?



11,90 € 29,90 €

10,90 € 28,90 € 5,90 €

Burgre Vyberte si z troch
veľkostí našich burgrov

Burger z trhaného bravčovéhomäsa 9,90 € 26,90 € 5,90 €
12 hodín pečené, trhané bravčové mäso, mix Lollo šalát,
paradajka a burger dressing, cheddar, pečená cibuľa

Halloumi Burger

Vegan Burger

11,90 €

10,90 €

5,90 €
Grilovaný halloumi syr, paradajka, rukola, cibuľový
džem, aioli majonéza

Vegánske "mäso", vegánska žemla, "cheddar" omáčka, vegánska
majonéza so sójovou omáčkou, lollo mix šalát, paradajka, cibuľa

Blue Cheese Burger 10,90 € 28,90 € 5,90 €
Austrálsky chuck roll, domáca žemľa, karamalizovaná cibuľka, aioli,
mix Lollo šala ́t, rucolla, paradajka, modrý syr a slanina

Chicken burger 9,90 € 26,90 € 5,90 €
Smažené kuracie prso v panko strúhanke, domáca žemľa,
aioli, mix Lollo s ̌ala ́t, paradajka, cibuľa a slanina

10,90 € 28,90 € 5,90 €
Austrálsky chuck roll, domáca žemľa, pikantná majonéza, mix Lollo
šala ́t, paradajka, cibuľa, cheddar, jalapeños a slanina

13,90 €

11,90 €

32,90 €

29,90 €

5,90 €

5,90 €

Austrálsky chuck roll, cheddar, slanina 6x, vyprážaný
syr, pečená cibuľa, burger dressing

Do burgrov používame prvo triedené hovädzie mäso dovezené
z Austrálie z odrody black angus ktoré následne zreje 60 dní

Domáca žemľa, austrálsky chuck roll, paradajka, pečená cibuľa,
2x cheddar, tekutý cheddar, slanina a burgrový dressing

Domáca žemľa, štavnaté mäsko (austrálsky chuck roll) zapekané so
syrom cheddar, mix Lollo šalát, paradajka, kyslá uhorka, červená
cibuľa, slaninový chips, volské oko a cesnakové aioli

Pruk Burger

Cheese Burger
Austrálsky chuck roll, dvojitý cheddar, mix Lollo šalát, cibuľa,
paradajka, uhorka, slanina, burger dressing

Jalapeño Burger

Prasiak burger ( kalorická bomba )

EXTRA CHEESE Burger

9,90 €
Burger z domácej klobásovej zmesi , pečená cibuľka, čerstvá cibuľka,
nakladaná uhorka, alma paprika, dĳonská medová horčica a domáca
maslová žemľa

Andyho Burger

Classic burger
180g

Maxi burger
1800g

Mini sliders
120g



Wrap z trhaného bravčovéhomäsa 8,90 €
Tortila, pečená cibuľa, cheddar, paradajka, slanina, ľadový šalát, kyslá uhorka, majonézový dressing 120g

Wrap s kuracími stripsami 8,90 €
Tortila, kuracie stripsy, aioli, ľadový šalát, paradajka, cibuľa 120g

Wrap s grilovaným halloumi syrom

Slovenské Fish & Chips

10,90 €

12,90 €

Tortila, rukola, paradajka, cibuľa, šalátová uhorka, aioli majonéza

Dunajský zubáč v pivnom cestíčku s domácimi hranolkami a tatárska omáčka

120g

120g

Wrapy

Ryby

Zrelý syr gouda, encián, ementál, domáce hranolky a tatárska omáčka 250g

Výber smažákov 10,90 €

Bezmäsité

Opekané baby zemiaky a domáca brusnicová omáčka

Grilovaná zelenina, grilovaný halloumi syr, bazalkové pesto a batatové hranolky

Plnená jahodami a preliata bielou čokoládou 500g

XXXL Tirolská buchta 5,90 €

150g

150g

Grilovaný encián

Veggy panvička

7,90 €

11,90 €

Vedeli ste?
Názov reštaurácie "Pruk" je pôvodný

názov obce Most pri Bratislave.

Vedeli ste?



Rímsky šalát , ceasar dressing , slaninový chips, kuracie mäsko, parmezán, domáca Focaccia 300g

Caesar šalát 8,90 €

Zmes listových šalátov a sezónnej zeleniny s francúzskym dressingom
a grilovaným syrom camembert s brusnicovou omáčkou

120g

„Camembert“ 7,90 €

Šaláty

S chrumkavou pancettou

Vedeli ste?
Most pri Bratislave bol počas vojny obsadení Nemcami a po vojne musela väčšina
nemcov opustit obec a do obce boli nasťahované rodiny zo Zliechova, Čičman,

Košecké Rovné, Orava a Rajeckej Lesnej ktoré tu do dnes žijú.

Vedeli ste?

300g

Carbonara 7,90 €

Cestoviny

Jahodová zálievka, mrkva, cherry paradajky, uhorka, rukola a ľadový šalát 100g

Šalát s grilovaným halloumi syrom 9,90 €

Cesnak, chilli papričky, petržlenová vňať, rucolla, parmezán, olivový olej 300g

Aglio Olio e peperoncino 7,90 €



Kuracie detské nugetky s hranolkami a kečupom 150g

Detské hravé nugetky 5,90 €

Ľadový šalát, paradajka, hovädzie mäsko, cheddar, syr, kečup 90g

Bambino bruger 5,50 €

150g

Smažené syrčeky s hranolkami a kečupom 4,20 €

Pre najmenších

300g

Palacinky s nutellou/marmeládou a lesnýmovocím 5,50 €

100g

Lávový koláčik s jahodovým pyré a zmrzlinou 5,90 €

Dezerty

Domáci koláč podľa aktuálnej ponuky

Vedeli ste?
Kávu do našej reštaurácie sme si sami namiešali a dodáva nám

ju rodinná firma, ktorá nám kávu aj čerstvo praží.

Vedeli ste?



200gOpekané baby zemiaky 2,90 €

230gBatatové hranolky s feta syrom 4,90 €

200gDomáce hranolky 2,90 €

230g

220g

180g

220g

Domáce hranolky zapekané s cheddarom a slaninou

Domáce hranolky zapekané s cheddarom a jalapeno papričkami

Domáce hranolky s cesnakom a petržlenovou vňaťkou

Domáce hranolky s javorovým sirupom a slaninou

3,85 €

3,85 €

3,25 €

3,85 €

200gBatátové hranolky

200gRyža 1,90 €

3,90 €

3,50 €Grilovaná zelenina

120g

120g

200g

50ml

Mix kyslého - baranie rohy, uhorky, feferónky, čalamáda 2,50 €

Hríbová omáčka / Pfeffer omáčka / Nivová omáčka / Cheddar omáčka

TEPLÉ:

STUDENÉ:

2,90 €

Sweet chilli / BBQ omáčka / Erős pista (pálivá) /
Aioli majonéza / Pikantný dressing

1,80 €

Prílohy

Omáčky

50ml

Kečup / Horčica / Tatárska omáčka / Cesnaková omáčka 1,20 €

Domáca focaccia 2 ks 3,00 €

Uhorkový so sladko kyslím nálevom

Rukolový so chery paradajkami a chilli olivovým olejom

2,30 €

2,90 €



Zodpovedný vedúci Kristián Gál

Jedálny lístok je platný od 9.4.2019

Váha surovín je uvádzaná v surovom stave

Alergény : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14

V prípade záujmu o súkromné akcie zabezpečujeme
kompletný catering namieru po konzultácii
so zodpovedným vedúcim a šéfkuchárom.


