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Čas je za pravljico. Čas

je za zimsko pravljico v Jasni.

www.jasnaresort.com
#jasnaresort

900 - 1100

Jutranja doživetja
v Alpskih iglujih
Alpski zajtrki
Sladko jutro

6,50 €

Zajtrk Jasna

12,00 €

(polnjen rogljiček, sadni namaz, lešnikov namaz, gozdni
med, maslo, jabolko, 0,4l domača sadna voda+,
polnovredni kruhek)
(marmelada, lešnikov namaz, maslo, šunka, sir, jajčna
omleta, pečena slanina, masleni rogljiček, 0,4l domača
sadna voda+, kajzerca, polnovredni kruhek)

Fit zajtrk z bio konopljinimi proteini

6,50 €

Domača jajčka na bohinjski zaseki

7,50 €

Ta krepek zajtrk

8,50 €

Hrana na malo
drugačen način

Jasna brezglutenske bananine palačinke

6,50 €

Neodtegljiv del koncepta zimske restavracije

7,50 €

prizadevamo k vrnitvi k stari tradiciji deljenja

(jogurt z musliji in sezonskim sadjem, bio konopljini
proteini, javorev sirup, fit rogljiček in 0,4l domača sadna
voda+)
(0,4l domača sadna voda+, polnovredni kruhek)
(šunka, pršut in slanina na posteljici zelene solate, sir s
kislo zelenjavo, pašteta s konjakom, polnovredni kruhek,
0,4l domača sadna voda+)
(0,4l domača sadna voda+)

Smuti & granola z ovsenimi kosmiči

(Smuti okusi: gozdni sadeži, ananas, pasijonka, jagoda;
brez glutena)

dobre hrane z najbližjimi. Glavne jedi vaših
izbranih menijev serviramo na dilcah sredi

posebno (730 - 930)

Zajtrk v pižami

(serviran v apartma,
samo za goste apartmajev Jasna Chalet Resort)

Alpski igluji je geslo ko deliš, poskrbiš, saj si

10,00 €

mize, tako si jih lahko delite s tistimi, s
katerimi ste si prišli deliti svoje dragocene
trenutke. Posebnost pa je skupinska dila s
sladicami, ker saj veste, da se ljubezen

Zajtrki z razgledom

množi, ko jo deliš. Družina, ki jè skupaj,

Rogljiček masleni

1,90 €

Rogljiček polnjeni

2,40 €

Toast

3,50 €

Toast s sirom

3,00 €

Toast z avokadom

4,50 €

Toast z avokadom in lososom

7,50 €

Kraljeva poširana jajčka z lososom

9,50 €

ostane skupaj, pravi pregovor. Ljudje, ki
skupaj lomijo kruh, bolje sodelujejo.

Sladice
Ker se ljubezen množi, ko jo delimo,
vam bomo izbrane sladice postregli
na * SKUPNI DILCI ZA LUBEZEN.
Okusili boste naslednje domače
sladke pregrehe:
t’ dobr Jasnin šmorn z
vročimi gozdnimi sadeži (1, 3, 7),
t‘ znana kremšnita (1, 3, 7),
t’ babičina jabolčna pita (1, 3) in
t’ posebni štruklji (mango, čokolada) (1, 3, 7)
*minimalno za dve osebi
**nabor sladic se prilagaja dnevnemu navdihu

1100 - 2200

Dnevna in večerna doživetja
v Alpskih iglujih
Vegi meni

28,00 €

Kozarec sreče Izbrana
Pozdrav Jasne Sirov

penina vinske kleti Puklavec (13)

namaz s tartufi ob skupni pogači (1, 7)

Žlica toplega Domača

gobova (7) ali dnevna juha

Glavna jed Ajdova

deklina (ajdova kaša z jurčki ter sotiranim porom in parmezanom) (7) ali
Rižota mal’ drgač (ričota z vrtno zelenjavo) (1,7)

Skledica vitaminov Sestavljena
Sladica Dilca

solata ali solata z ajdo in čičeriko

za lubezen*

Ribji meni

32,00 €

Kozarec sreče Izbrana

penina vinske kleti Puklavec (13)

Pozdrav Jasne Postrvin
Žlica toplega Domača
Glavna jed Izpod

namaz z rdečo papriko ob skupni pogači (1, 4, 7)

gobova (7), goveja (1) ali dnevna juha

gladine (file postrvi s popečeno zelenjavo, mladim pečenim krompirjem,

kolerabinim čipsom ter sotirano kvinojo) (4)
Skledica vitaminov Sestavljena
Sladica Dilca

solata

za lubezen*

Mesni meni
Kozarec sreče Izbrana

33,00 €

penina vinske kleti Puklavec (13)

Pozdrav Jasne Domača
Žlica toplega Domača

jetrna pašteta s konjakom ob skupni pogači (7)

gobova (7), goveja (1) ali dnevna juha

Glavna jed Bedančeva

dilca (puranova rolada polnjena z mlado špinačo, pršutom in mocarelo;

goveja tagliata; priloga skutni štruklji ter mlad pečen krompir z rožmarinom) (1, 4, 7)
Skledica vitaminov Sestavljena
Sladica Dilca

solata

za lubezen*

Za najbolj lačne (otroški meni)

14,00 €

Kozarec sreče Mocktail
Pozdrav Jasne Postrvin
Žlica toplega Domača

namaz z rdečo papriko ob skupni pogači (1, 4, 7)

gobova (7), goveja (1) ali dnevna juha

Glavna jed Pogumni

kozorog (”ta dobri” pohani fingersi v koruznih kosmičih s krompirčkom) (1) ali
Kekčev burger (s krompirčkom v pisani bombeti) (1, 3)

Skledica vitaminov Solatka
Sladica Dilca

s paradižnikom in papriko

za lubezen*

pogrinjek

Priporočamo
digestiv Veselje za po pot (požirek črnega ali belega križanca) (13)

2,50 €

3,50 €

digestiv ni vključen
v ceno menija

Alergeni: 1 žita, gluten in jedi, ki lahko vsebujejo sledi glutena · 2 raki · 3 jajca · 4 ribe · 5 arašidi · 6 soja in jedi, ki lahko vsebujejo sledi soje · 7 mleko in mlečni izdelki, ki lahko vključujejo sledi mleka ·
8 oreščki · 9 listnata zelena · 10 gorčično seme · 11 sezam · 12 mehkužci · 13 žveplov dioksid · 14 volčji bob

Privoščite si nekaj nepozabnih dni v enem
od naših zelo udobnih apartmajev v
edinstveni naravni kulisi v vseh letnih časih.
Doživite popolno zlitje udobja in narave
ter bivanja po trajnostnih načelih.

Eko
večdružinsko
gnezdo
Prijetno počutje v objemu gora

Naše apartmaje smo opremili skladno s sodobnim razvojem družin in
v koraku z najnovejšimi trendi počitnikovanja. Zato ima večina naših
apartmajev vsaj pet ležišč, nekatera celo več in lahko namestijo tudi
večje, sestavljene družine. Vsak apartma ima seveda prečudovit
razgled na mogočno gorsko kuliso.
Način gradnje, uporabljeni materiali in notranja oprema so izbrani po
najvišjih standardih varovanja zdravja in okolja ter s tem zagotavljajo
prijetno in udobno bivanje.

Za interne team buildinge ali posebne zimske
poroke v 2022 pošljite svoje želje na
info@jasnaresort.com

