
 

 

 

Goût de France 
 

 

Štvrtok 19. marec 2015, večera inšpirovaná Francúzskom,  
v pätnástich reštauráciách na Slovensku.  
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19. marca tohto roku, v pätnástich slovenských reštauráciách sa bude podávať večera 
inšpirovaná francúzskou kuchyňou. 
 
Projekt „Chuť Francúzska“ je iniciatívou francúzskeho Ministerstva zahraničných vecí a 
medzinárodného rozvoja. Na jej čele stojí francúzsky kuchár Alain Ducasse, ktorý riadi 
niekoľko skvelých reštaurácií v Paríži, na francúzskej Riviére a v zahraničí. 
 
Cieľom je šíriť francúzske umenie žiť - „à la française“. Pokiaľ chce francúzska kuchyňa 
naďalej zotrvať svetovým merítkom a súťažiť s kuchyňou iných krajín, mala by byť 
francúzska gastronómia propagovaná všetkými spôsobmi. 
 
Zároveň sa tým Francúzsko snaží udržať v pozícii turistickej destinácie č. 1 na svete: 
regionálne špeciality, vína najlepšej kvality a syry zvyšujú atraktivitu francúzskeho územia. 
Dokonalosť, ktorú naša krajina dosiahla v kulinárskom umení by sa mala jednoznačne 
oceniť a ďalej šíriť. 
 
Večera 19. marca sa organizuje v spolupráci s kuchármi sto päťdesiatich krajín. Doteraz 
nikdy nebola francúzska  gastronómia propagovaná naraz v toľkých krajinách. Už len počet 
zainteresovaných šéfkuchárov svedčí o veľkom úspechu tohto podujatia. 
 
Miera zainteresovanosti slovenských reštaurácií je veľmi povzbudzujúca: len pre 
porovnanie, iba dvanásť reštaurácií sa dobrovoľne zapojilo v Nemecku, deväť v Rakúsku a 
štyri v Českej republike. 
 
 
Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku sa podujalo osloviť šéfkuchárov do tohto projektu. 
 
Tí, ktorí sa zapojili patria medzi najdôležitejších predstaviteľov gastronómie na Slovensku. 
A rovnako sú výnimočné aj ich reštaurácie : panoramatická reštaurácia nad Bratislavou 
(UFO), ďalej luxusné priestory (napr. Albrecht), alebo až na úpätí Tatier (Gašperov mlyn), 
atď. 
 
Francúzska kuchyňa sa dostane do centra pozornosti doteraz nevídaným spôsobom. 
Každého srdečne pozývame. Vaša  prítomnosť 19. marca prispeje k úspechu tohto prvého 
ročníka „Chuti Francúzska". 
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Bratislava 

Restaurant UFO 
Hôtel Tatra 
Hôtel Mercure 
Reštaurácia Albrecht 

Vrakúň 
Château Amade 

Nitra 
Reštaurácia Quo Vadis 

Čereňany 
Reštaurácia Afrodita 

Trenčín 
Restaurant Elizabeth 

Kremnica 
Ile de Ré Hotel Golfer 

Žilina 
TOP Restaurant 
Villa Budatín  
Villa Nečas 

Batizovce 
Reštaurácia Gašperov Mlyn 

Kežmarok 
Hotel Hviezdoslav 

Košice 
Hotel Double Tree – Hilton 
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Albrecht Reštaurácia 

Chef : Jaroslav Žídek  
Adresse : Mudroňova 82 
81103 Bratislava  
 
 T : 0911 900 733 
 www.albrechtrestaurant.com  
 
Apéritif  (15€) 
Vol au vent plnené penou z foie gras s jablkovým 
pyré  Champagne (10 cl) 
Studené predjedlo : 
Zľahka zaúdený riečny pstruh s uhorkou, cibuľou 
a chrenovým jogurtom  
Teplé predjedlo : 
Na panvici pečený jeseter s karotkovou variáciou, 
tarhoňou a omáčkou z kôrovcov  
Hlavný chod ryba alebo kôrovce : 
Grilovaný teľací brzlík a vyprážaná hlava s 
hubovou raviolou a gaštanovou omáčkou 
Hlavný chod -mäso alebo hydina : 
Karpatský Daniel s ďatľovým  pyré, šalotkou, 
pohánkou a škoricovou omáčkou 
Syr : 
Syr roquefort s  figami, zelerom a pečenými 
lieskovcami 
Dezert:  
Čokoládová kocka s karamelom, konfitovaným 
pomarančom a čokoládovými bublinkami  

Cena: 60€ 

 

Reštaurácia Quo Vadis 

Chef : Tomáš Rapko  
Adresse : Svätourbanská 1 
94901 Nitra 
 
T : 0918 653 300 
https://sk-sk.facebook.com/pages/Quo-Vadis-
restaurant/233073733417196 
 
Apéritif   
Marakujový Kir Royal 
Studené predjedlo : 
Feniklový tartar s hoblinami z Foie Gras 
Teplé predjedlo : 
Slimákové ravioli so šalviovo maslovou  penou 
Hlavný chod ryba alebo kôrovce : 
Parený Halibut s rybacím consommé a baby 
zeleninou 
Hlavný chod Mäso alebo hydina : 
Glazované hovadzie rebro s držkovou penou a 
štrúdľou z medvedieho cesnaku 
Syr : 
Šalát z mikro byliniek s kozím syrom a píniovými 
orechami 
Dezert : 
Čokoládovo madľová torta s mätovou šľahačkou 
Dulovica 
 
Cena: 49€ 
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Gašperov mlyn 

Chef : Michal Škorec  
Adresse : Štúrova 121/75 
05935 Batizovce 
 
T : 0907 200 258 
www.gasperovmlyn.sk  
 
Champagne Mumm Brut Cuvée Privilege 
A gougeres plnené krémom z foie gras 
 
Studené predjedlo : 
Karotkové crème brulée s domácim syrom z 
kozieho zaúdeného mlieka, čerstvy šalát  z 
hráškových výhonkov a mäty 
Teplé predjedlo : Terinka z bravčových líčok 
zapečená so syrom Gruyère, marinovaná 
čakanka v púpavovom mede so žihľavovou 
velouté 
Hlavný chod ryba alebo kôrovce : 

Filet zo pstruha s omáčkou z čerstvého 
petržlenu, uhorkovou kapsičkou plnenou 
chrenom, brusnicami a prepeličím žĺtkom 
sous vide 
Hlavný chod Mäso alebo hydina : 
Variácie z kohúta, ragú z hlivy kráľovskej, 
zemiakové noky a fenikel pečený v šalotkovom 
džúse 
Syr : Roquefort so sladkým vínom Pierre Sparr 
         Vendanges Tardives Pinot Gris AOC    
         (Alsace) 

Dezert : Čokoladový tart s údenými jahodami, 
posýpkou  zo sezamových a slnečnicových 
semienok s domácou zázvorovou zmrzlinou  
a sladkým vínom M. Chapoutier, Red Banyuls 
(Val du Rhône) 
 
Cena: 85€ 

Amade Château 
 
Chef : Bindics Imre  
Adresse : Vrakúň č. 333 
930 25 Vrakúň 
 
T : 0918 620 498  
www.hotelamade.sk  
 

 
 
Studené predjedlo : 
Na šalvii údená huspenina z amura s verjus 
Frigyesa Botta a koštiaľovou textúrou 
Teplé predjedlo : 
Čerstvé kolárovské syry pečené s trstinovou 
melasou, slanými orechami a malinovo-octovým 
jelly  
Hlavný chod ryba alebo kôrovce : 
Pstruh z Dunaja s jeleňou šunkou, ďumbierovou 
čiernou karotkou a chrumkavou kvakou 
Hlavný chod Mäso alebo hydina : 
Konfitovaná štefánska pečienka z Mangalice s 
topinamburom, hlivou ustricovou a jus z klobásky                 
Syr : 
Kóšer husacia pečeň marinovaná s trnkovou 
pálenkou, gaštanové blini 
Dezert : 
Čokoládové “snehové gule” s čakankovo-
slivkovou granitou 
 
Cena: 55€ 
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Ile de Ré Hotel GOLFER*** 

 
 
Chef : Alexandre KOPLEWSKY  
Adresse : J. Horvatha 910/50 
96701 KREMNICA 
 
T : 0911 45 30 07 
www.golfer.sk  
 
Studené predjedlo : 
Plátok foie gras so sušenými slivkami a čerstvou 
figou 
Teplé predjedlo : 
Slimáky vo svojom hniezde na červenom víne 
(Bordeaux) 
Hlavný chod ryba alebo kôrovce : 
Plátok grilovaného lososa na karamelizovanej 
pomarančovej omáčke 
Hlavný chod Mäso alebo hydina : 
Kačacie prsia na slivkovej omáčke s opekanými 
zemiačikmi posypané zeleným petržlenom 
Syr : 
Toast s horúcim kozím syrom na kučeravom 
šaláte so slaninkou a grilovaným cesnakom 
Dezert : 
Čokoládový koláč na konfitovaných citrusoch 
 
Cena:  49€ (+ víno) 
 

Olive Tree Reštaurácia 

Chef : Jozef Hromják  
Adresse : DoubleTree by Hilton Košice, Hlavná 1 
040 01 Košice 
 
T : 0905878369 
www.kosice.doubletree.com  
 

 
 
Studené predjedlo : 
Otvorená raviola z jablka a kalerábu, créme fresh 
s homárom a kôprom 
Teplé predjedlo : 
Bouillabaisse, omáčka rouille 
Hlavný chod ryba alebo kôrovce : 
Parmica červená, beurre blanc, hrášok, mrkva, 
brokolica, kroketa z kreviet scampi 
Hlavný chod Mäso alebo hydina : 
Kačacie prsia sous vide, demi glace, smrčky, 
cibuľa s bešamelom 
Syr : 
6 druhov od naturálneho po zrelý, karamelizované 
orechy, ovocie 
Dezert : 
Makové crème brûlée, čokoládový krém, 
pistáciová špongia na nugáte 
 
Cena: 79€ 
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Reštaurácia Afrodita 

Chef : Marián Filo  
Adresse : Prievidzká 25 
97246 Čereňany 
 
T : 0905 354 538 
www.restauraciaafrodita.sk/  
 

Studené predjedlo : 
Crème Brulee z foie gras a chrumkavým domácim 
chlebíkom, Hennesy Fine  
Teplé predjedlo : 
Flambované žabacie stehienka s hráškovým pyré, 
Domaine Laporte Sancerre Les Grandmontains  
Hlavný chod ryba alebo kôrovce : 
Pečený morský ostriež s chrumkavou kožou , 
zelerovým pyré a jarnou zeleninou, Château 
Beaulieu Rosé 
Hlavný chod Mäso alebo hydina : 
Prepelička na spôsob hradného pána s mandľovou 
plnkou a dubákovým ragú, Domaine Faiveley, 
Santenay 1er Cru Beauregard  
Syr : 
Kombinácia francúzských syrov -      Montrachet 
(kozí čerstvý syr), Camembert (s bielou plesňou), 
Comté (tvrdý syr), Munster (chutný kravský syr 
vyrábaný mníchmi s omývanou kôrou) 
Dezert : 
Chocolate Mousse s tatarákom zo sviežich jahôd 
a mäty, Pernod Paris  

Cena : 90€

 

Reštaurácia Elizabeth 

Chef : František Pado  
Adresse : Mr. Štefánika 2  
91101 Trenčín  
 
T : 0421 0326506111 
www.hotelelizabeth.sk  
 
Studené predjedlo : 
Kuracie parfait s cibuľovým džemom 
Ryba crustacé : 
Mušle Sv.Jakuba s krvavničkou a karfiolovým 
pyre 
Hlavný chod Mäso alebo hydina : 
Kuracie Supreme s hráškom bonne femme 
boulangères   
Bravčova kotleta s jablkami a ciderom, zemiaky 
Boulangere 
Syr : 
Francuzske syry: Comte,brie, roquefort,s 
orechovým chlebom 
Dezert : 
Čokoladovy fondant s citrónovým creme fraiche  
 
Cena: 67,50€ 
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Poésie, Hotel Hviezdoslav 

Chef : Stanislav Semaňák  
Adresse : Hlavné námestie 95/49 
060 01 Kežmarok 
 
T : 0917 404 506 
www.hotelhviezdoslav.sk  
 
Studené predjedlo : 
Údený losos s tvarohom, čiernym  sezamom na 
zemiakovo-bylinkovej placke s keta kaviárom a 
domácim medovo-horčicovým dresingom 
Teplé predjedlo : 
Balotínka z kačacích pŕs plnená husacou pečeňou 
foie-gras s tymiánom podávaná na cviklovom pyré 
Hlavný chod ryba alebo kôrovce : 
Pošírovanýfilet z tatranského pstruha s mladými 
zemiakmi a smotanovým feniklom s karotkou 
Hlavný chod Mäso alebo hydina : 
Chrbát z mladého jeleňa „sous-vide“ s 
burgundskou omáčkou, hlivou ustricovou a pyré 
zo sladkých zemiakov s rozmarínom 
Syr : 
Tanier lokálnych syrov s ovocím a vlašskými 
orechami 
Dezert : 
Čokoládovo-mandľové duo s čučoriedkovou 
espumou 
 
Cena: 39 €  

Signature Restaurant (Mercure) 

Chef : Michal Hečko  
Adresse : Žabotova 2 
81104 Bratislava 
 
T :  0917 880 018 
www.accorhotels.com/gb/hotel-6840-mercure-
bratislava-centrum-hotel/index.shtml  
 

 
Studené predjedlo : 
Tenké plátky z teľacej roštenky, marinované 
vinaigrett-ou z dijonskej horčice a čiernych 
hľuzoviek, cesnakové lupienky,  nakladané 
šalotky  
Teplé predjedlo : 
Opečená mušla Svätého Jakuba, krevetový 
Bisque, karfiólová pena    
Hlavný chod ryba alebo kôrovce : 
Filetka z morského vlka, marinované artičoky, 
omáčka z estragónu a vínneho octu, pretláčaná 
fava fazuľa  
Hlavný chod Mäso alebo hydina : 
Hovädzie líčka na burgundskom víne, variácie z 
mrkvy, dusené šalotky a smrčky, mladé zemiaky s 
tymiánom   
Syr : 
Výber francúzskych syrov (fromage de chevré, 
roquefort, brie), cibuľová marmeláda, domáci 
slaný bisquit  
Dezert : 
Čokoládové pavé, kandizovaný pomaranč, 
vanilkový sabayonne  

Cena : 80€ 
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Stará Bratislava 

Chef : Eduard Hrdý  
Adresse : Nám. 1.mája 
81106 Bratislava 
 
T : 0948 555 564 
www.hoteltatra.sk  
 
 

 
 
Studené predjedlo : 
Šalát z pečenej cvikle a čierneho koreňa s kozím 
syrom 
Teplé predjedlo : 
Tekvicové krém brulé 
Hlavný chod ryba alebo kôrovce : 
Pstruh na masle s feniklom a paradajkami 
Hlavný chod Mäso alebo hydina : 
Konfitované bravčové koleno s cícerovým pyré, 
zeleninou a borovicovým glaz 
Syr : 
volovec, oštiepok, oštiepok údený, parenica 
Dezert : 
čokoládový krém suflé z hovädzieho špiku a 
pomarančovým čipsom 
 
Cena: 49€ 

 

Toprestaurant 

Chef : Peter Ďurčo  
Adresse : Prielohy 1012/1C 
01007 Žilina 
 
T :  0915 867 114 
www.toprestaurant.sk  
 
Francúzske šampanské , bryndzové pagáčiky 
Studené predjedlo : 
terinka z čerstvo údeného pstruha so šalátovou 
uhorkou a limetovou  penou, bylinkový šalát, 
domáce kukuričné pečivko 
Teplé predjedlo : 
 macerované kačacie Foiegras v sauternskom víne, 
vaječný žĺtok  souvide s esenciou z jarnej 
hľuzovky, omáčka z vaječných 
žĺtkov, prepusteného masla a hľuzovky 
Hlavný chod ryba alebo kôrovce : 
pošírovaný  filet z mladého sumca na 
parmezánovej polente, omáčka poulette 
3 druhy zeleninových pien: (karotka, špenát , 
karfiol) , glazované červené reďkvičky  
Hlavný chod Mäso alebo hydina : 
Konfitované stehno z mladého kozľaťa, omáčka 
z medvedieho cesnaku, závin zo žihľavy 
a maslová jarná zeleninka 
Dezert : 
Guľa z belgickej horkej čokolády plnená medovo-
vanilkovým krémom na vanilkovom korpuse, 
čokoládovo-malinové parfé 
 
Cena: 50€ 
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UFO watch.taste.groove. 

Chef : Peter Kiss  
Adresse : Most SNP 
85101 Bratislava 
 
T : 062 520 300 
www.u-f-o.sk  
 

 
 
Studené predjedlo : 
Trilógia z foie gras, domáca brioška, brusnicové 
chutney, merlot redukcia 
Teplé predjedlo : 
Mušle sväteho Jakuba, beluga šošovica, papriková 
emulzia 
Hlavný chod ryba alebo kôrovce : 
Grilovaná kambala, mrkvové pyre s pernod, 
čierny koreň 
Hlavný chod Mäso alebo hydina : 
Teľacie líčka na burgundský spôsob, zemiakový 
gratin, karamelizovaná šalotka 
Syr : 
Selekcia francuzskych syrov / brie, soignon, 
roquefort/, medovy plast, dula 
Dezert : 
Čokoládová torta s pekanovými orechami, créme 
anglaise s grand marnier 
 
Cena: 60€ 
 

 

Villa Budatin  

Chef : Ladislav mr. Botos  
Adresse : stara hradska 29 
01003 Zilina 
 
T :  0944 333 933 
www.facebook.com/villabudatin/  
 
 
Studené predjedlo : 
Foie gras na želé zo Sauternes, cibuľky na 
jablčnom vinaigrette  
Teplé predjedlo : 
Zelená špargľa sous vide na kréme z 
jeruzalemskych artyčokov  
Hlavný chod ryba alebo kôrovce : 
Coquille Saint Jacques s karotkovou penou 
ochutenou jemnym chilli a akáciovým medom  
Hlavný chod Mäso alebo hydina : 
Teľacie sous vide s hráškovými venčekmi a 
zemiakovými pusinkami  
Syr : 
Kozí syr s figovým konfitom a redukciou z malín  
Dezert : 
Pečená čokoláda so sorbetom piňa colada  
 
Cena: 39€ 
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Villa Nečas 

Chef : Roman Pekný  
Adresse : Pri Celulózke 3494 
011 61 Žilina 
 
 T : 041 509 1001 
www.villanecas.sk  

 
Studené predjedlo : 
Studené predjedlo: Tartar z mušlí sv.jakuba 
servírované na hráškových výhonkoch, šafránový, 
wine blanc 
Teplé predjedlo : 
Teľací brzlík na masle s hľuzovkovo-šalotkovým  
chutney  a pečenou cviklou 
Hlavný chod ryba alebo kôrovce : 
Pošírovaný morský čert s krevetkami a slávkami 
podávaný s penou zo stopkového zeleru 
Hlavný chod Mäso alebo hydina : 
Pomaly pečený srnčí chrbát  podávaný 
s kuriatkovo- smržovým ragout  a pyré z čierneho 
koreňa, omáčka red wine 
Syr : 
Gratinovaný brie s hruškou 
Dezert : 
Čokoládový fondán s tabakovo-kávovou 
zmrzlinou a kandizovaným physalisom 
 
Cena : 50€ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


