
ŠPARGLJEVA IN ČEMAŽEVA PONUDBA 
 
 

ČEMAŽEVA JUHA S KORENČKOM                      3,50 eur 

ŠPARGLJEVA JUHA s popečenimi krušnimi kockami                  3,90 eur 

ŠPARGLJI NA ŽARU S PRŠUTOM (150 g)                                5,20 eur 

CARPACCIO HOBOTNICE na mladi solati s tartufi, šparglji in čemažem       9,90 eur 
BRUSCHETTA z mozzarello, čemažem, šparglji, češnjevcem in pršutom       5,20 eur 
ČEMAŽEVA OMLETA polnjena s šparglji, pršutom in dimljeno skuto           5,90 eur 

 

** 
POLNJENI NJOKI Z JURČKI S ŠPARGLJI IN PURANOM               9,90 eur 

(puran, šparglji, bučke, češnjev paradižnik, sveži parmezan)    

ŠIROKI REZANCI S ČEMAŽEM, ŠPARGLJI IN GAMBERI                       9,90 eur 

(veliki gamberi, čemaž, šparglji, češnjev paradižnik, sveži parmezan)  

ŠPARGLJEVA RIŽOTA Z LOSOSOVIM FILETOM                          9,90 eur 

(rižota z divjim rižem, file lososa na žaru, šparglji, rukola, sveži parmezan) 

ČEMAŽEVA RIŽOTA S ŠPARGLJI,JURČKI IN PIŠČANCEM                         9,90 eur 

(kremna rižota s čemažem, piščanec, šparglji, čemaž, jurčki, češnjev paradižnik, sveži parmezan) 

ISTRSKI FUŽI S ŠPARGLJI, PANCETO IN ČEŠNJEVIM PARADIŽNIKOM           9,90 eur 

  

** 
PADELLA(ponev) S PIŠČANCEM IN ŠPARGLJI                         11,90 eur 

(v ponvi pečen piščanec s šparglji in češnjevcem, pečen krompirček s čemažem) 

PADELLA(ponev) Z JAGENČJO KRAČO IN ŠPARGLJI                       13,50 eur 

(v ponvi pečena jagenčja krača z lečo, šparglji, belim fižolom, porom, grahom in korenjem)  

PLJUČNA S ŠPARGLJI IN ČEMAŽEVIMI KROKETI                         20,90 eur 

(pljučna na žaru na posteljici iz rukole, šparglji na žaru s pršutom, tekoči čemaževi kroketi) 

STEAK SVEŽE TUNE NA MLADI ŠPINAČI S ŠPARGLJI IN ČEMAŽEM        13,50 eur 

(Steak sveže tune, mlada špinača, popečena zelenjava z divjimi kaprami, šparglji in čemažem) 
 

** 
SOLATNI KROŽNIK PISA                  8,50 eur 

(veliki gamberi, šparglji v hrustljavem ovoju, rukola, radič, motovilec, češnjevec, jogurt.preliv)  

REGRAT S SLANINO V KRUŠNI SKODELICI              4,90 eur  

(regrat, kuhan krompir, pečena slanina, jajce, krušna skodelica)  
 

** 
ČEMAŽEVA PIZZA                   7,90 eur 

(čemažev pesto s pelati, mozzarella, sveži paradižnik, sveži šampinjoni, pršut) 

ŠPARGLJEVA PIZZA                  7,90 eur 

(špargljev pesto, mozzarella, sveži paradižnik, šparglji, slanina) 
 

** 
DOMAČA PITA S SVEŽIMI JAGODAMI,vanilijevo kremo in šparglji          2,90 eur 


