
Jedilni list 

Sesti za mizo, kaj dobrega pojesti in popiti,

izmenjati nekaj iskrivih misli v prijetni družbi,

to si človek preprosto zasluži. In bogastvo omizja ni le v tem,

kar je na mizi, je predvsem v ljudeh, ki jo obkrožajo.

D. Medved

Gostilna pri treh ribnikih, po domače pri Kličku, 

je najstarejša gostilna v Mariboru in deluje že od 

1825  leta.

Naše kuhinjske dobrote slonijo na tradicionalnih 

regionalnih in slovenskih receptih, z noto 

modernosti v pripravi in prezentaciji jedi. 

Sestavine so v največji  meri , slovenske, 

regionalne, delno iz ekološke pridelave.

Spremljava jedem je izbor slovenskih vin s 

poudarkom na regionalnih proizvajalcih 

vina, ki so jih izbrali naši vinski svetovalci.
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Chéfov tatarski biftek (za 2 osebi) 
Vsebuje alergene: Jajca, gorčična semena, mleko, pšenica

Jelenji karpačo z mariniranimi kislimi jurčki, 
zorjenim sirom in črnimi  orehi
Vsebuje alergen: Gorčična semena, sulfit, oreščki, mleko

Dimljena postrv s hrenovim jogurtom,
poletno zelenjavo in prahom bučnega olja
Vsebuje alergene: Mleko, jajca, sulfit, ribe

'Kličkova plata'
(Prekajena šunka, domače salame, lokalni sir)
Vsebuje alergen: Mleko, jajca

Goveja juha
Vsebuje alergene: Zelena

Gobova juha 
Vsebuje alergene: Pšenica, mleko

Beluševa juha 
Vsebuje alergene: Sulfit, mleko, pšenica, zelena

Čemaževa juha
Vsebuje alergene: Sulfit, zelena, mleko, pšenica

Domači njoki s čemažem, mlado čebulo, pinjolami in zorjenim sirom 
Vsebuje alergene: Jajca, mleko, pšenica, sulfit, zelena

Goveja ličnica na kremni polenti z ocvrto čebulo in pomladno zelenjavo
Vsebuje alergene: Pšenica, zelena, mleko, sulfit

Popečene lovke hobotnice na testeninski rižoti s skuto,
češnjevci, šparglji in mlado špinačo
Vsebuje alergene: Mleko, pšenica, sulfit, zelena, mehkužci, jajca

20,00 €

3,50 €

10,50 €

10,00 €

12,50 €

4,00 €

4,00 €

3,50 €

11,00 €

9,50 €

7,00 €

NEKA J MIMO ŠTEDILNIKA

IZ LONCA NEBEŠKO DIŠI

TOPLA JED LEPO MESTO NA JDE
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File smuča na beli rižoti z desertnim vinom, 
sotirani šparglji z vročo majonezo, kandirani agrumi
Vsebuje alergene: Mleko, ribe, sulfit, zelena, jajca

Ocvrt file postrvi z bučnimi semeni 
na ajdovi kaši z zelenjavo in krebuljicino omako
Vsebuje alergen: Mleko, sulfit, ribe, zelena, pšenica, jajca

File brancina in orade na žaru s pisano zelenjavo
Vsebuje alergene: Ribe, zelena

Piščančji file s čemažem, krača s šparglji in pinjencem,
zelenjavne kocke, pražen krompir 
Vsebuje alergene: Mleko, jajca, zelena, pšenica, sulfit

Pujskova ribica in konfit potrebušine, 
'knedl' s čemažem in mavrahi v mrežici,
pire pečenega korenja in kremni por z ženofom 
Vsebuje alergene: Sulfit, mleko, zelena, gorčična semena, pšenica                                                                                    

Telečji dunajski zrezek s praženim krompirjem in zelenjavnimi kockami
Vsebuje alergene: Mleko, jajca, pšenica,zelena

Počasi pečen telečji file, ajdov krap z džemom mlade čebulice, 
zelena polenta, hrenov sladoled
Vsebuje alergene: Sulfit, mleko, zelena, pšenica, gorčična semena,jajca

Goveji file z gosjimi jetri,
špargljev ragu z vročo majonezo, domač sirov štrukelj z brusnicami
Vsebuje alergene: Sulfit, pšenica, mleko, jajca, zelena, gorčična semena

Konfiran jelenov hrbet
ajdov 'šmorn' s suhimi brusnicami in kompot rabarbare
Vsebuje alergene: Sulfit, mleko, pšenica, jajca, oreščki

Zelenjavna ponev s sojinim mesom, ajdovo kašo in Olimskim sirom
Vsebuje alergene: Sulfit, mleko, soja

13,90 €

10,50 €

13,50 €

16,00 €

17,90 €

23,90 € 

23,50 €

10,00 €

12,50 €

15,50 € 

IZ VODNEGA BOGASTVA

ZDA J GRE ZARES
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Dunajski piščančji zrezek, krompirjeve palčke, kečap ali majoneza
Sladko presenečenje
Vsebuje alergene: Jajca, mleko, pšenica

Sirni desert
Vsebuje alergene: Mleko, orehi

Sirova plošča
Vsebuje alergene: Mleko, orehi

Šarlota z gozdnimi sadeži
Vsebuje alergene: Jajca, mleko, pšenica, orehi

Sadni zavitek
Vsebuje alergene: Pšenica, jajce, mleko

Čokoladna krogla s sladoledom prelita z vročim sadjem
Vsebuje alergene: Mleko,  jajce, pšenica, oreščki

Palačinke po vaši izbiri (nutella, brusnice, marmelada, orehi) 
Vsebuje alergene: Pšenica, mleko, jajca, orehi, lešniki

Pohorska omleta (za 2 osebi)
Vsebuje alergene: Pšenica, mleko, jajca

Razne sezonske solate
Vsebuje alergen: Sulfit

Solatni krožnik:
- s piščančjim filejem Vsebuje alergene: Sulfit

- z Olimskim sirom Vsebuje alergene: Sulfit, mleko 

- z rakovimi repki Vsebuje alergene: Sulfit, mehkužci

6,90 €

4,50 €

9,00 €

4,50 €

2,50 €

6,50 €

2,50 - 4,50 €

12,50 €

2,90 - 3,50 €

7,50 €

ZA NA JMLA JŠE

ZA PRIJETNO KRAMLJANJE PRED SLOVESOM

ZA »CARTANJE DUŠE« 

IZ ZELENEGA VRTA


