jEDÁLNY LÍSTOK
Polievky
Pho Bo 0,6l (4,6)

Vietnamská polievka s ryžovými rezancami, koriandrom, jarnou cibuľkou, chilli,
mungo klíčkami a grilovaným ﬂank steakom

Ramen Surf & Turf 0,6l (1,2,3,4,6,11)

Miso ramen s bôčikom, krevetami, hubami, marinovaným vajíčkom, riasami wakame,
chilli-kačacou masťou, jarnou cibuľkou a rezancami

9.5€
12.5€

Surové & Nakladané
Hovädzí tatarák Ohnisko 100g (1,3,4,10)

13€

Hovädzí tatarák Ázia 100g (2,3,6,11,14)

13€

Hovädzí tatarák Sever100g (1,3,10)

13€

Hovädzí tatarák Československo 100g (1,3,7,10)

13€

Krájaný hovädzí tatarák zo sviečkovice s ančovičkami, kapary, cibuľkou, dijon horčicou,
žĺtkom, hľuzovkovou majonézou a focacciou
Krájaný hovädzí tatarák zo sviečkovice s fermentovaným chilli a sójou,
praženým sezamovým olejom, ustricovou omáčkou, koriandrom a krevetovými chipsami
Krájaný hovädzí tatarák zo sviečkovice s medovou horčicou a kôprom,
červená repa s chrenovou majonézou a tmavý fínsky chlieb
Krájaný hovädzí tatarák zo sviečkovice s cibuľkou, kyslými uhorkami, worcestrom, horčicou,
kečupom, žitavskou paprikou a kváskovým chlebom opečeným na masle s cesnakom

Ustricové menu
Raw ustrica Classic 1ks (14)

4.5€

Raw ustrica Kórejská 1ks (6,11,14)

4.9€

Raw ustrica Škótska 1ks (14)

4.9€

Raw ustrica Mexická 1ks (14)

4.9€

Raw ustrica Mexická #2 1ks (14)

4.9€

Raw ustrica Francúzska 1ks (14)

5.9€

Mignonette, tabasco, citrón

Bulgogi omáčka, koriander, jarná cibuľka, sezam
Laphroig 10yo, citrónová soľ

Mezcal, limeta, údená soľ, tajin korenie
Tequila, limeta, údená soľ, koriander, chipotle salsa
Hardy VSOP organic cognac infuzovaný hľuzovkami, kaviár

grill
Steaky
7.5/ 100g

Top Sirloin Dry Aged /SVK/ 400g
Rib Eye Angus USDA Prime /USA/ 250g

Najvyššia kvalita mäsa podľa certiﬁkácie v USA.
Len 3% mäsa spĺňajú podmienky aby dosiahli toto označenie

11€/ 100g

Chuck Flap Tail steak Angus Grainfed USDA Prime /USA/ 250g

23€

Hovädzia sviečková Wet Aged /SVK/ 250g

27€

Flank Steak /SVK/ 250g

16€

Spider Steak Wet Aged /IRL/ 170g

14€

Vyšší krk. Predná časť hovädzieho chrbta nachádzajúca sa medzi druhým a štvrtým rebrom.

Označovaný aj ako "Bavette de ﬂanchet".
Dlhý a plochý výsek zo spodných brušných svalov s minimom tuku a výraznou mäsovou chuťou.
Označovaný aj ako "Oyster steak".
Steak z vnútornej strany bedrového kĺbu. Pavúčím sa nazýva pre hrubé tukové vlákna,
pripomínajúce pavučinu. Tento nevšedný výsek s výraznou mäsovou chuťou nájdete málokde,
keďže si ho mäsiari nechávajú vačšinou pre seba.

Prílohy ku steakom
Teplý zeleninový šalát 150g (8)

4.5€

Studený zeleninový šalát 150g (1)

4.5€

Zemiaky a zelenina 150g (7)

4.5€

Pečená tekvica s medom, hrozienkami, rukolou a mandľami
S olivami, sušenými paradajkami, artičokmi a syrom Feta
Grilované zemiaky s cesnakovým maslom a grilovaná zelenina

Focaccia alebo bagetka 60g (1)

1.5€

Hľuzovkové maslo, Jack Daniels & Chipotle maslo,
Miso maslo, Johnnyho omáčka 40g

2.5€

Jedna príloha a jedno maslo/omáčka sú zadarmo pri objednaní steaku.

Kačacie prsia 150g (1,6,11)

14€

Žabie stehienka 170g (1,6,7,11)

15€

Grilované kačacie prsia, aromatický dip zo sladkej fazule a sliviek, dip z kvaseného chilli,
uhorky, jarná cibuľka, kvasená reďkovka a čínske palacinky
Grilované žabie stehienka v Bulgogi marináde, jarná cibuľka, koriander, kimchi,
grilované pak choi a parené buchtičky

Hovädzí Trufﬂe Burger 150g (1,3,6,7)

Zo zretého hovädzieho s hľuzovkovou majonézou, karamelizovanou cibuľou
so slaninovým džemom, grilovanými hubami a syrom Volovec

Vegan Jacket Potato 350g (6)

Pečený zemiak s pikantnými pečenými fazuľami, Guinness omáčkou, vegan "cheddarom",
grilovaným údeným tempehom v Jameson BBQ marináde a marinovanými uhorkami

9€
8.5€

Pomaly pečené & Údené
Bravčové rebrá Ohnisko 500g (1,3,7,10)

15€

Bravčové rebrá Ázia 500g (4,6,8,11)

15€

Bravčové rebrá Slovensko 500g (1,3,10)

14€

Kuracie krídla Hot 400g (1,3,7,10)

12€

Lepkavé bravčové rebrá z udiarne s Bourbon glazeom, chrenový coleslaw,
melasová bbq omáčka a cornbread (čerstvo pečený kukuričný chlieb z grilu) s medom a cibuľkou
Lepkavé bravčové rebrá z udiarne s pikantným glazeom, zázvorom, sézamom,
jarnou cibuľkou a sviežim šalátom s koriandrom, arašidami a vietnamskou zálievkou
Bravčové rebrá z udiarne s horčicou, chrenom, cesnakovou majonézou,
nakladanou zeleninou a kváskovým chlebom
Kuracie krídla z udiarne s "hot" habanero marinádou, coleslawom, bbq omáčkou a mac & cheese

Burger s trhaným bravčovým 200g (1,3,7,9,10)

9€

Pastrami Reuben Sandwich 170g (1,3,7,9,10)

9€

Na dreve pomaly pečené, trhané bravčové plece s melasovou BBQ omáčkou,
horčicovo medovou majonézou, cheddarom, restovanou cibuľou a nakladanými uhorkami
Na masle opečený kváskový chlieb s hovädzou hruďou, kvasenou červenou kapustou,
ementálom, nakladanými uhorkami a ruským dressingom

Teriyaki bôčik 200g (3,4,6)

12€

Kačacie stehno 350g (1)

14€

S mangovým šalátom, grilovaným pak choi a sézamovou majonézou
Pomaly pečená kačacia stehenná štvrť s fermentovanou červenou kapustou s marhuľami
a zemiakové lokše z grilu

Sladké
Dezert podľa ponuky dňa

Pochutiny
Čerstvo pražené mandle na grile 70g (8)

4.2€

Edamame 120g (6,11)

4.2€

Grilované nedozreté sójové bôby v struku s maldon soľou,
kórejskými chilli vločkami a tonkatsu omáčkou

1. Obilniny obsahujúce lepok ( t. j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut a výrobky z nich. 2. Kôrovce a výrobky z nich. 3. Vajcia a výrobky z nich. 4. Ryby a výrobky z nich. 5.
Arašidy a výrobky z nich. 6. Sójové zrná a výrobky z nich. 7. Mlieko a výrobky z neho. 8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, peknanové orechy,
para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich. 9. Zeler a výrobky z neho. 10.Horčica a výrobky z nej. 11.Sezamové semená a výrobky z
nich. 12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciach vyšších ako 10 mg/kg alebo 10mg/lvyjadrené ako SO2 13.Vlčí bôb a výrobky z neho. 14.Mäkkýše a výrobky z nich. Nedporúča
sa, aby tepelne nespracované mäso a vajcia konzumovali deti, tehotné a dojčiace ženy a ľudia s oslabenou imunitou. Váha mäsa je uádzaná v surovom stave.

ohnisko.com

@ohnisko_ke
@Ohnisko.ke

