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Meni
aperitiv ob prihodu – domače žganice Dana
sprejem z mešanimi predjedmi (na ploščah):
domače mesnine (špehovka, suha salama, prešana slanina, … )
mešani siri sirarne Gorišek
vložena prepeličja jajčka kmetije Redek
vložena zelenjava
domača pašteta dimljene postrvi in goveja jetrna pašteta
sveže pečen ajdov in beli kruh

juha v jušnikih - domača goveja in bučna (veganska)
glavna jed kot samopostrežni bife:
pečen rolan odojek
zrezki mlade govedine v omaki zelenega popra
ocvrta piščančja bedra brez kosti in kože in piščančja prsa
testenine z lososom v smetanovi omaki
pečena jagnječja krača v zeliščni omaki
piščančji pad thai
rižota s šparglji (vegansko)
ajdova kaša z jurčki in zelenjavo (vegansko)
domači sirovi štruklji (vegeterjansko)
pražen krompir
sezonska pečena zelenjava (koren, rdeča pesa, … )
ocvrti krompirjevi krhlji

solatni bar
solata, paradižnik, zelje, stročji fižol, rdeča pesa, koren, koruza

sladica - mešane sladice Gostišča Loka in turška kava
Cena menija: 33 € / osebo (vključuje tudi glasbeni program)

cene pijač v dvorani
Jagermeister epruetka = 2 €
Gin tonic = 3,5 €
3xvodka+1xRedbull = 10 €
Jameson cola = 4 €
Ramazzoti rosato tonic = 3 €
Domače žganje Dana 0,03 L = 2 €
Cviček Cvelbar 1,0 L = 12 €
Hišno belo ali rdeče Loka 1,0 L = 14 €
Radenska Classic gazirana 1 L = 5 €
Radenska Naturela negazirana 1 L = 3 €
Boat Befeather gin 1L + 6 x tonic 0,25 L = 90 €
Boat Jameson 1L + 6 x coca cola 0,25 L = 100 €

scenarij b: korona
V primeru trenutnih ukrepov, torej brez plesa in žive glasbe
bomo v naši dvorani pripravili alternativo, ki bo skladna z
trenutnimi ukrepi.
Naša srečanja bi se v tem primeru pričela po 15:00 in trajala
najkasneje do 22:00, kot to dovoljuje trenutna uredba.
Dvorana v našem gostišču bi se poleg praznične okrasitve
z dekoracijo pregradila vezano na velikosti skupine.
Za program bi poskrbela mehanska glasba (DJ), kjer bo
možno izpolnjevanje glasbenih želja, če pa bo možno bomo
izpeljali akustični koncert naših nastopajočih.
Meniji so v tem primeru streženi za mizo porcijsko ali na
ploščah (za 4 osebe).
MENI KORONA - 25 eur / osebo
- hladna predjed na lesenih ploščah
(mešane mesnine, domače paštete, izbrani siri, vložena
zelenjava, prepeličja jajčka in domač kruh)
- domača goveja juha z rezanci ali bučna juha
- jagnječja kračka v zeliščni omaki, pečen pečen rolan odojek,
pečen krompir, ajdova kaša z jurčki in sirov štrukelj
- mešana solata
- domača skutna torta s sadjem (možna menjava)
Ostale menije za skupine si lahko ogledate na spletni strani
www.gostisce-loka.si

