AKCIE GURMÁNSKEHO GROBU - 2018
JANUÁR
5.
Zahájenie novej sezóny husacích špecialít.

30.
Grilované kolená, pečené rebierka
v záhradnej peci, rovno pred Vašim
zrakom!!!!

19.
Začíname pre Vás pripravovať krom
husacích dobrôt inakejšie špeciality.
Šéfkuchár Filip a Tibor majú voľné ruky.

JÚL

27.
Domáca zabíjačka vo dvore. Príďte
sa pozrieť, pomôcť a ochutnať
zabíjačkové delikatesy z nášho Pašíka.

FEBRUÁR
10. - 11.
Tlačenka, huspenina, paprikový lalok,
škvarky bravčové a husacie, jaternice,
krvavničky. Všetko diétne a lahodné.
14.
Sv. Valentín. Láska ide cez žalúdok, tak
príďte si so svojou láskou romanticky
pomaškrtiť. Pre zaľúbencov, milencov
a neverníkov. Ale najmä pre labužníkov.

MAREC
1. - 14.
Prerábame a vylepšujeme kuchyňu,
ale husi pre Vás stále pečieme
v domácej peci na drevo.

1.
Pani Klaudia pečie pred Vašim zrakom
chrumkavé palacinky a prekladá ich
sladučkým džemom a čerstvým ovocím.
Iba pre deti. Poslušné...)))
7.
Pečené prasiatko v záhradnej peci
pre 6-tich hladošov. Objednajte si
vopred, bo počet prasiatok je limitovaný.
14.
Grilujeme dobroty... veľa, veľa mäsa..)

AUGUST
4. - 5.
Grilované kačacie stehná a k tomu
dobroty. Ešte neviem aké, ale budú
fantastické.))
5.
Pani Klaudia pečie pred Vašim zrakom
chrumkavé palacinky a prekladá ich
sladučkým džemom a čerstvým ovocím.
Iba pre deti. Poslušné..)))

16. - 25.
Máte radi typickú maďarskú csípős
kuchyňu? Nebude len guláš, bude
aj somlói..:)))

13. - 19.
Všetky vína od našich vinárov sú už v
našej vínnej pivničke. Príďte degustovať,
čo sme pre Vás vybrali
na túto sezónu.

APRÍL

25. - 26.
Terrina z kačacej de foie gras.
Oprášený fantastický recept madame
Petit. Už sa teším..))

2.
Na Veľkonočný pondelok nám behajú
žlté kačiatka po záhrade. Sme otvorení
a pečieme, varíme.
21.
Zahájenie letnej sezóny všakovakých
gurmánskych dobrôt. Varíme, pečieme,
grilujeme až do septembra kulinárske
perličky. Každý týždeň iné...)))

MÁJ
1.
Májové bozky pod čerešňou. Ako bonus
prekvapenie. Pre deti sladké potešenie.
12. - 13.
Husacia pečienka na francúzsky,
maďarský a grobský spôsob. Príďte
rozhodnúť, ktorá Vám najviac chutí,
ktorá je najlepšia..)))
19. - 20.
Rezňové šialenstvo..)))
Vyprážame rezeň teľací, bravčový, kurací,
morčací, hrubý, tenký, vyklepaný ako dekel,
pripálený, rezeň ako zákusok...))))
25. - 26.
Otvorené pivnice na sv. Urbana aj u nás.
Každý účastník vínnej cesty dostane
za kupón gurmánsku fazuľovú polievku
hustú, ale fakt hustú - grátis.)))
Vinárstvo Korbaš u nás bude prezentovať
svoje vínka!!!!

JÚN
2. - 3.
Kačacie stehná z horňákov a z dolnej
zeme do spapania pripravujú pre Vás naši
šéfkuchári Filip a Tibor. Ktorý z nich
vymyslel originálnejší recept? Kto dostane
prémie? Kto výpoveď?
9.
Gril plný dobrôt – rezervuj si svoj stôl
v predstihu.
23. - 24.
Grobské hody na Jána.
Husi, lokše pečieme!!!!

SEPTEMBER
1.
Zahájenie husacej sezóny.
Od rána do večera pečieme všetky
dobroty pre Vás. A bude tu fotoshop,
výroba perníkov, pečenie husi pred
Vašim zrakom, atmosféra zážitková.
A všetko bude famózne...)))
3. - 31.
Sezóna ide do sily. Rezervujte si stôl,
bo nebudú voľné miesta.

OKTÓBER
1. - 31.
Pečieme husi, lokše, štrúdle. Pečieme
a pečieme. Neváhajte, navštívte nás.

NOVEMBER
1. - 31.
Stále pečieme...)))
23. - 24.
Deň otvorených pivníc 2018.
Objednajte si husacinu, rezervujte si
stôl, bo určite bude všetko obsadené..))

DECEMBER
1. - 21.
Čas na vianočné ﬁremné akcie.
Rezervujte si ideálny termín.
15.
Vítame hostí vianočným punčom.
Však o chvíľku bude Ježiško..))).
21.
Posledný deň pečenia husi. A potom
už iba darčeky a Silvester...))))

Tešíme sa na Vašu návštevu
Boris a Klaudia Haško
www.GurmanskyGrob.sk

