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IZ NARAVE DO NAVDIHUJOČIH KROŽNIKOV

 
Briška neokrnjena narava nam s svojimi darovi nudi neizčrpen vir navdiha pri pripravi novih
kulinaričnih doživetij, saj pri nas vplivi prihajajo tako iz smeri morja kot gorskih vršacev.

Pristen in iskren podpis naših krožnikov zagotavlja chef Valerio Lutman, v njih pa odsevajo
naše vrednote, izklesane iz ljubezni do kuhanja, spoštovanja naših korenin, lokalnih običajev
in tradicije, odgovornosti do narave ter odličnosti pri pripravi. Predstavljamo vam našo 
interpretacijo okusov narave. 

Izbirate lahko med ribjim in mesnim pet-hodnim menijem ter se prepustite poletnemu 
navdihu našega Chefa, ki bo z veseljem prisluhnil tudi vašim željam glede na prehranske 
posebnosti ter vam ponudil prilagojen meni v okviru naše ponudbe.

Želimo vam prijeten dan pri nas



Briški skok v globine morja
 
(5 hodni meni)
 
 
Kuharjev pozdrav 

»« 
 
Grahova hladna krema, opečena kapesanta, paradižnikova marmelada, sipina mrežica 

»« 

Riž z gamberi, žafranom in hrustljavim janežem, botarga  

»« 

Raviol s postrvjo, omaka batarde, dehidriran peteršilj, šalotka vložena v kisu 

»« 

Pečena morska žaba, bela polenta z žara, marmelada rdeče čebule in omaka likviricije 

»« 

Češnjeva juha, sladoled iz češnjevega kisa, meringa s črnim poprom 

Cena: 50 EUR



Sprehod od dišečih gozdov do briških vinogradov
 
(5 hodni meni)
 
 
Kuharjev pozdrav 

»« 

Goveji tatarski, peteršiljevo olje, krema iz slanih sardelnih filejev, rumenjak, karamelizirana šalotka 

»« 

Riž z bučkinim pestom in panceto
 
»« 

Zajčji raviol z zajčjo omako, žajbljevo rjavo maslo, ocvrte kapre, prah pršuta
 
»« 

Pečena svinjska ribica v zeliščni skorjici, krema žganega pora, čežana zelenega jabolka,  
krompirjeva tortica
 
»« 

Namelaka mlečne čokolade, marelični kuli s sadjem, drobljenec črnih oliv, limetina sfera
 

Cena: 50  EUR  
 
 



V primeru posebnih diet nam zaupajte vaše želje, ki jim bomo prisluhnili v okviru naše 
ponudbe.  
 

Pogrinjek – 3,00 EUR na osebo 
 

Vinska spremljava
Vinsko izbiro lahko prepustite našim izkušenim natakarjem, ki vam bodo ob vsakem krožniku 
ponudili vinsko spremljavo iz Gredičevega širokega nabora odličnih domačih in tujih vin.
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