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JANUÁR

JÚL

Zahájenie novej sezóny husacích špecialít.

Bude horúco – studená polievka
Gazpacho bude hit.

Šéfkuchár Filip a Tibor s kolektívom majú
voľné ruky.
Začíname pre Vás pripravovať krom
husacích dobrôt aj inakejšie laskominky.

FEBRUÁR
Zabíjačkové špeciality dľa fantázie našich
kuchárov. Všetko diétne a lahodné.
V chladnom období juhočeská hríbová
polievka Kulajda bude žiadaná..)))

Pečieme pred Vašim zrakom chrumkavé
palacinky a prekladáme ich sladučkým
džemom a čerstvým ovocím. Iba pre
deti. Poslušné..)))
Tento mesiac bude niečo z českej a
rakúskej kuchyne...)))
Grilujeme dobroty...veľa, veľa masa..))

AUGUST
Gazpacho na ďalšie spôsoby..)))

Pre zaľúbencov a pre labužníkov.
Láska ide cez žalúdok, tak si príďte so
svojou láskou romanticky pomaškrtiť.
Nečakajte len na Valentína.

MAREC
Máte radi typickú maďarskú csípős
kuchyňu? Nebude len guláš, bude aj
somlói.))
Naše husacie dobroty môžete vychutnať
priamo v Istanbule, kde budeme týždeň
pripravovať naše delikatesy.

Pečieme pred Vašim zrakom chrumkavé
palacinky a prekladáme ich sladučkým
džemom a čerstvým ovocím. Iba pre deti.
Aj neposlušné..
Všetky vína od našich vinárov sú
už v našej vínnej pivničke. Príďte
predegustovať, čo sme pre Vás vybrali
na tuto sezónu.
Zahájenie husacej sezóny. Od rána do
večera pečieme všetky dobroty pre Vás.
A bude tu fotobúdka, výroba perníkov,
pečenie husi pred Vašim zrakom, ľudová
hudba, atmosféra zážitková. Všetko bude
famózne...)))

APRÍL
V tomto období už rastie medvedí cesnak,
naša kuchyňa tiež porastie – do kvality.
Cez Veľkonočné sviatky nám behajú žlté
kačiatka po záhrade. Sme otvorení.
A pečieme, varíme.
Zahájenie letnej sezóny všakovakých
gurmánskych dobrôt. Varíme, pečieme,
grilujeme až do septembra kulinárske
perličky. Každý týždeň iné...)))

SEPTEMBER
Sezóna husacích dobrôt je rozbehnutá a
ide do sily. Rezervujte si stôl, bo nebudú
voľné miesta.
Posledné pekné slnečné dni na našej
záhrade...!!!!!

OKTÓBER
MÁJ
A čo tak špargľa na viacero spôsobov?
Nastal jej čas.
Májové bozky pod čerešňou. A pre deti
sladké potešenie. Pečieme pred Vašim
zrakom chrumkavé palacinky a prekladáme
ich sladučkým džemom a čerstvým ovocím.
Iba pre deti. Poslušné..)))
Od mája do septembra každý piatok
podvečer grilujeme a na záhrade vyhráva
ľudová hudba
Chceš grilovať sám, ako pán pre svoju
partiu? U nás nič nie je nemožné.

JÚN
V lesoch už rastú kuriatka na smotane a
aj inakejšie..))) tešte sa.
Rezňové šialenstvo..))) Vyprážame rezeň
teľací, bravčový, kurací, morčací, hrubý,
tenký, vyklepaný ako dekel, pripálený,
rezeň ako zákusok...))))
Grobské hody na Jána - Husi, lokše
pečieme!!!!

Pečieme husi, lokše, štrúdle. Pečieme
a pečieme...chrumkavo. Neváhajte,
navštívte nás.
Nezabudnite na husaciu pečienku...
najfantastickejšia delikatesa.

NOVEMBER
Stále pečieme.
Deň otvorených vinných aj nevinných
pivníc..). Objednajte si husacinu,
rezervujte si stôl, bo určite bude
všetko obsadené..))

DECEMBER
Čas na vianočné ﬁremné akcie.
Rezervujte si ideálny termín.
Vítame hostí vianočným punčom. Však
o chvíľku bude Ježisko..)))
22. decembra bude posledný deň
pečenia husi. A potom už iba darčeky a
Silvester - jasnačka, že každý doma..))))

Grilované kolená, pečené rebierka
v záhradnej peci, rovno pred Vašim
zrakom!
Tešíme sa na Vašu návštevu
Boris a Klaudia Haško
www.GurmanskyGrob.sk

