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O Haki menu
Haki menu odzrkadľuje naše presvedčenie o dôležitosti premysleného výberu potravín
v rámci prevencie niektorých civilizačných ochorení. Pri správnom kombinovaní surovín
a vhodnej technologickej príprave jedál môžeme tento efekt skutočne podporiť.

O surovinách
V Haki restaurant® varíme z najkvalitnejších, slovenských a originálnych surovín,
"Kvalita z našich regiónov". Denne čerstvú zeleninu osobne vyberáme. Vždy, keď je to
možné radi využívame suroviny aj u lokálnych dodávateľov. Kladieme dôraz na maximálne
využitie zeleniny, byliniek v každom jedle aj pre vysokú antioxidačnú účinnosť látok
obsiahnutých v zelenine. Mäso používame prevažne z lokálnej farmárskej produkcie
a Rakúska. Haki restaurant® je výnimočný svojou receptúrou, kvalitným teľacím a kuracím
kebap mäsom (nie mletým). V menu nájdete potraviny s vysokým obsahom vlákniny,
rezistentného škrobu (cícer, bulgur, mercimek).
Používame takmer výlučne olivový olej, kokosový tuk, maslo ghí. Na ochucovanie jedál
používame panenský olivový olej, šťavu z citróna, z granátového jabĺčka, balsamico.
Na výrobu dezertov používame celozrnnú špaldovú múku, kokosový olej, avokádo, oriešky,
chia semiačka. Čerstvú domácu tureckú žemľu s čiernym sézamom pečieme špeciálne
pre vás, výlučne s pridaním olivového oleja.
Špeciálnym korením je láska, s ktorou grilujeme, varíme, pečieme a pripravujeme vaše
objednávky, čerstvo podľa vašich chutí. Od roku 2008 sa môžete v Haki restaurant®
na kvalitné jedlá len spoľahnúť.
Ďakujeme za dôveru.
Prajeme vám dobrú chuť a príjemný gastronomický zážitok

Majitelia a Haki team
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RAŇAJKOVÉ MENU denne

do 11. hod. / PREDJEDLÁ

HAM AND EGGS 1,3,7,15							4,90 € (280 g)
3ks vajce, šunka, 2ks hrianky, zelenina						

ŠUNKOVO-SYROVÉ TOASTY 1,7,15 						4,90 € (200 g)
2ks toastový chlieb, šunka, mozzarella syr, olivy, zelenina

WAFLE so

šľahačkou a ovocným džemom /nutelou 1,3,7			

PREDJEDLÁ a

5,90 € (300 g)

jedlá k pivu

DOMÁCI HUMMUS CÍCEROVÝ 1,3,7,11					4,90 € (180 g)
2ks hrianky, domáce cícerové pesto, cesnak, olivy, uhorka, mrkva

AVOKÁDOVÉ HRIANKY 1,3,7 						5,90 € (180 g)
2ks hrianky, s mandľovo - avokádovým pestom, cesnak, drvená rasca, mrkva, uhorka

LOSOS NA ŠALÁTIKU údený 1,4						6,90 € (180 g)
S limetkovo-kôprovým dipom, hrianka

SIGARA BÖREK plnené

tureckým syrom a bylinkami 1,3,7,15			

5,20 € (310 g)

Chrumkavé vyprážané tenké lístkové cesto Yufka sigara börek 6ks ± 120g, zelenina 130g, dressing 60g

DOMÁCE POLIEVKY
DENNÁ POLIEVKA podľa ponuky dňa		

				3,20 € (300 ml)

paradajková 7,12,15, zeleninová 9,
šampiňónová 1,7, brokolicová 7

VIP POLIEVKY nie k obedovému menu, podľa ponuky dňa				

Vip

Domáci kurací vývar 1,3,9								3,60 € (250 ml)
Medvedia cesnačka v bosniaku 1,7 						
3,90 € (250 ml)
Mercimek - turecká šošovicová 7,15							3,60 € (250 ml)
Držková špecialita šéfkuchára 1							3,60 € (250 ml)		

KVALITNÝ KURACÍ KEBAP Haki
special
   

Špecialne pre Vás pečieme domácu žemľu s olivovým olejom a s čierným sézamom

				
ORIGINAL 15				

      ŽEMĽA
± 130g

1,3,6,7,11

4,00 € (345 g)		

novinka

PLACKA
± 70g

1,3,6,7

4,30 € (285 g)

Kuracie mäso 100g, zelenina 65g, dressing 50g

DOUBLE 15				

5,00 € (395 g)		

5,30 € (335 g)

Kuracie mäso 150g, zelenina 65g, dressing 50g

BURGER 15				

4,90 € (405 g)		

5,40 € (345 g)

Kuracie mäso 100g, zemiakové hranolky 60g, zelenina 65g, dressing 50g

MENU 15				

6,10 € (495 g)		

6,40 € (435 g)

Kuracie mäso 100g, zemiakové hranolky 150g, zelenina 65g, dressing 50g, nápoj - plechovka 0,33l

MIX 15					

5,20 € (345 g)		

5,50 € (285 g)

Kuracie mäso 50g, teľacie mäso 50g, zelenina 65g, dressing 50g

MAXI PLACKA
MAXI DURUM Ø 29cm 1,3,6,7,15				

7,00 € (± 480 g)

Kuracie mäso 180g, placka ± 90g, zelenina 130g, dressing 100g

MIX DURUM Ø 29cm 1,3,6,7,15				

7,50 € (± 480 g)

Kuracie mäso 90g, teľacie mäso 90g, placka ± 90g, zelenina 130g, dressing 100g

TANIER
BASIC KURACÍ 1,3,6,7,15					5,90 € (340 g)
Kuracie mäso 150g, zelenina 130g, dressing 60g

2XL KURACÍ 1,3,6,7,15					9,40 € (670 g)
Kuracie mäso 200g, ryža s cícerom 130g, zemiakové hranolky 150g,
zelenina 130g, dressing 60g

BASIC MIX 1,3,6,7,15						8,50 € (390 g)
Kuracie mäso 100g, teľacie mäso 100g, zelenina 130g, dressing 60g

PÁRTY MISA (rodinná misa pre 3-4 osoby) 1,3,6,7,15		

33,90 € (± 1 775 g)

ISKENDER KURACÍ 1,3,6,7,11,15				

8,50 € (350 g)

Chrumkavé kuracie krídelká 8 ks, kurací a teľací döner kebap 150g, vyprážané kuracie nugety ± 145g,
Chrumkavé vyprážané tenké lístkové cesto Yufka sigara börek 6ks ± 120g, zemiakové hranolky 150g,
krokety 150g, ryža s cícerom 260g, zelenina 390g, dressing 180g

Pripravený z jemného rezu grilovaného kuracieho mäsa,
servírovaný na u nás pečenom domácom chlebíku a preliaty jogurtom.
Kuracie mäso 150g, jogurt 70g, chlebík ± 130g, paradajka, petržlenová vňať

KVALITNÝ TEĽACÍ KEBAP Haki
special

novinka

      ŽEMĽA
				

1,3,6,7,11

± 70g

4,90 € (345 g)		

1,3,6,7

5,30 € (285 g)

Teľacie mäso 100g, zelenina 65g, dressing 50g

DOUBLE 15				

5,90 € (395 g)		

6,30 € (335 g)

Teľacie mäso 150g, zelenina 65g, dressing 50g

BURGER 15				

5,90 € (405 g)		

6,40 € (345 g)

Teľacie mäso 100g, zemiakové hranolky 60g, zelenina 65g, dressing 50g

MENU 15				

7,10 € (495 g)		

7,40 € (435 g)

Teľacie mäso 100g, zemiakové hranolky 150g, zelenina 65g, dressing 50g, nápoj - plechovka 0,33l

MIX 15					

5,20 € (345 g)		

5,50 € (285 g)

Teľacie mäso 50g, kuracie mäso 50g, zelenina 65g, dressing 50g

MAXI PLACKA
MAXI DURUM Ø 29cm 1,3,6,7,15				

8,00 € (± 480 g)

Teľacie mäso 180g, placka ± 90g, zelenina 130g, dressing 100g

MIX DURUM Ø 29cm 1,3,6,7,15				

7,50 € (± 480 g)

Kuracie mäso 90g, teľacie mäso 90g, placka ± 90g, zelenina 130g, dressing 100g

TANIER
BASIC TEĽACÍ 1,3,6,7,15					6,90 € (340 g)
Teľacie mäso 150g, zelenina 130g, dressing 60g

2XL TEĽACÍ 1,3,6,7,15					10,40 € (670 g)
Teľacie mäso 200g, ryža s cícerom 130g, zemiakové hranolky 150g,
zelenina 130g, dressing 60g

BASIC MIX 1,3,6,7,15						8,50 € (390 g)
Kuracie mäso 100g, teľacie mäso 100g, zelenina 130g, dressing 60g

PÁRTY MISA (rodinná misa pre 3-4 osoby) 1,3,6,7,15		

33,90 € (± 1 775 g)

ISKENDER TEĽACÍ 1,3,6,7,11,15				

9,50 € (350 g)

Chrumkavé kuracie krídelká 8 ks, kurací a teľací döner kebap 150g, vyprážané kuracie nugety ± 145g,
Chrumkavé vyprážané tenké lístkové cesto Yufka sigara börek 6ks ± 120g, zemiakové hranolky 150g,
krokety 150g, ryža s cícerom 260g, zelenina 390g, dressing 180g

Pripravený z jemného rezu grilovaného teľacieho mäsa,
servírovaný na u nás pečenom domácom chlebíku a preliaty jogurtom.
Teľacie mäso 150g, jogurt 70g, chlebík ± 130g, paradajka, petržlenová vňať

U nás si môžete dopriať lahodný pôžitok z vysoko kvalitného teľacieho mäsa.

ORIGINAL 15				

± 130g

PLACKA

JEDLÁ Z KURACIEHO MÄSA
KRÍDIELKÁ BASIC

marinované pikantným korením 1,3,7,15				

6,90 € (420 g)

Vyprážané kuracie krídelká ± 230g, zmes listových šalátov, cibuľka, baranie rohy a paradajky 130g, BBQ dressing 60g

KURACIE NUGETKY BASIC 1,3,7,15							6,60 € (335 g)
Kuracie nugetky celosvalové ± 145g, zmes listových šalátov, paradajky, uhorka 130g, dressing 60g

VYPRÁŽANÝ DOMÁCI KURACÍ REZEŇ 1,3,15					6,90 € (340 g)
Kuracie mäso 150g, zelenina 130g, dressing 60g

KURACÍ STEAK na

prírodno 7,15 							6,70 € (310 g)

Kuracie prsia 150g, kučeravý šalát - kukurica - cherry paradajky - mrkva - uhorka 100g, dressing 60g

GRIL Z KURACIEHO MÄSA
TAVUK ŚIŚ 2x

(čas prípravy: 30min)

špíz z marinovaných kuracích pŕs 1,10,11,12,15

			

12,90 € (650 g)

Kuracie prsia 200g, hovädzia klobása 80g, šampiňóny - paprika - cibuľa 60g, ryža s cícerom 260g,
zmes listových šalátov - cherry paradajky - citrón - sézam - zálievka 50g

CHERRY CUKETA ŚIŚ 2x

špíz z marinovaných kuracích pŕs 1,10,11,15 		

12,90 € (635 g)

Kuracie prsia 200g, cherry paradajky a cuketa 120g, placka 70g, ryža s cícerom 130g, zemiakové hranolky 75g,
kučeravý šalát - uhorky - mrkva 40g

GRIL Z HOVÄDZIEHO MÄSA
Haki

special

ADANA ŚIŚ 2x

(čas prípravy: 30min)

špíz z hovädzieho mletého korenistého mäsa s chilli 1,9,12,15		

ka
Čerstvé
mleté mäso 130g, placka 80g, ryža s cícerom 130g, grilované zemiaky 80g,
novinhovädzie
grilovaná zelenina 100g, petržlenová vňať, citrón
KÖFTE BASIC 6x

11,90 € (520 g)

jemné hovädzie fašírky 3,7,15					8,20 € (320 g)

Čerstvé hovädzie mäso 130g, zmes listových šalátov, paradajky 130 g, tzatziky 60g

e

memad

Ho

SPECIAL DIET KILLER – HAMBURGER domáci

hovädzí hamburger 1,3,7,10,11,15

10,90 € (680 g)

Čerstvé hovädzie mäso+ - 130g, syr Cheddar 20g, žemľa + - 130g, omáčka 30g, zelenina 70g, obloha 20g,
Crispers zemiaky 150g, vyprážané cibuľové krúžky 30g, 1x60g BBQ dressing, 1x60g jogurtovo-cesnakový turecký dressing
* doporučujeme, doplňte si: vajce 0,50 € (± 50 g), encián 1,50 € (80 g)

GRIL Z JAHŇACIEHO MÄSA
PIRZOLA tradičné

(čas prípravy: 30min)

turecké jahňacie grilované kotletky 1,3,7,9,10,11,15 			

14,90 € (± 470 g)

GRILOVANÁ RODINNÁ MISA 1,3,7,9,10,11,12,15 (čas prípravy: 40min) 			

56,90 € (2240 g)

Jahňacie kotlety ± 200g, 1/2 domáca tur. žemľa s čiernym sézamom, grilovaná zelenina 120g,
kučeravý šalát - šalátová obloha - paradajky 80g

Haki

special

ka 3-4 osoby									(mäso spolu ± 790 g)
special
novinpre
PIRZOLA ± 200g, KÖFTE BASIC ± 130g, ADANA ŚIŚ (1x špíz) ± 130g, TAVUK ŚIŚ (1x špíz) ±170g,
CHERRY CUKETA ŚIŚ (1x špíz) ±160g, VYPRÁŽANÉ KURACIE KRÍDELKÁ (6x)

prílohy: ryža s cícerom 400g, grilované zemiaky 80g, zemiakové hranolky 130g, 2x placka 140g,
grilovaná zelenina 100g, šalátová obloha - petržlenová vňať - citrón - baranie rohy a kyslé uhorky 230g,
šalátová uhorka a mrkva 100g, tzatziky 150g, dressing 120g

PIZZA
								Ø 32 cm		 Ø 50 cm
DOMATES (základná) 1,7,12,15				

5,10 € (400 g)		

9,90 € (700 g)

7,40 € (500 g)		

14,80 € (1000 g)

Paradajkový základ, mozzarella, bazalka, cesnak

MOZZARELLA 1,7,12,15					

Paradajkový základ, mozzarella, mini mozzarella, cherry paradajky, hoblinky parmezánu, čerstvá bazalka, cesnak

JAMBON (šunka) 1,7,12,15					

6,80 € (450 g)		

13,60 € (900 g)

7,40 € (560 g)		

14,80 € (1200 g)

JAMBON - BABY FRIENDLY (šunka - kukurica) 1,7,12,15 7,40 € (510 g)		

14,80 € (1020 g)

Paradajkový základ, mozzarella, šunka, cesnak

JAMBON – MANTAR (šunka - šampiňóny) 1,7,12,15
Paradajkový základ, mozzarella, šunka, šampiňóny, cesnak

Paradajkový základ, mozzarella, šunka, kukurica, cesnak

BÖLGE (šunka - klobása) 1,7,12,15				

8,40 € (630 g)		

16,80 € (1200 g)

Paradajkový základ, mozzarella, šunka, hovädzia klobása, baranie rohy, kukurica, cesnak

HAWAI (šunka - ananás) 1,7,12,15				

7,40 € (570 g)		

14,80 € (1140 g)

8,40 € (660 g)		

16,80 € (1320 g)

Paradajkový základ, mozzarella, šunka, ananás

SARI (šunka - vajíčko) 1,3,7,12,15				

Paradajkový základ, mozzarella, šunka, kukurica, olivy, niva syr, vajce, cesnak

ASPARAGII (šunka - špargľa) 1,7,12 ,15			

8,40 € (570 g)		

16,80 € (1140 g)

8,90 € (570 g)		

17,80 € (1140 g)

Paradajkový základ, mozzarella, šunka, špargľa, olivy, cesnak

DÖRT (4 obdobia) 1,4,7,12,15				

Paradajkový základ, mozzarella, šunka, šampiňóny, tuniak, artičoky, cesnak

MEGA – TABASCO (3 druhy mäsa) 1,7,12,15		

10,40 € (650 g)

20,80 € (1300 g)

Paradajkový základ, mozzarella, šunka, hovädzia saláma, šampiňóny, kukurica, hovädzia klobása, niva syr, tabasco, cesnak

ISTANBUL (saláma-rukola) 1,7,12,15			

7,90 € (530 g)		

15,80 € (1060 g)

Paradajkový základ, mozzarella, hovädzia saláma, čerstvá rukola, cesnak

SALAM (saláma-paprika) 1,7,12,15 			

7,90 € (570 g)		

15,80 € (1140 g)

10,40 € (650 g)

20,80 € (1300 g)

Paradajkový základ, mozzarella, hovädzia saláma, paprika, olivy, cesnak

HAKI TEAM 1,7,12,15						

Paradajkový základ, mozzarella, šunka, hovädzia saláma, olivy, kukurica, špargľa, brokolica, paradajka, encián, cesnak

Haki

special

Haki

special

HAKI DÖNER PIZZA (teľací kebap) 1,3,7,12,15		

9,90 € (580 g)		

19,80 € (1160 g)

TAVUK DÖNER PIZZA (kurací kebap) 1,3,7,12,15		

8,90 € (580 g)		

17,80 € (1160 g)

TURKISH TABASCO (EXTRA pikant!!!) 1,7,12,15		

7,90 € (570 g)		

15,80 € (1180 g)

vinka

no základ, mozzarella, teľacie mäso - kebap, cibuľa, cesnak
Paradajkový
vinka

no základ, mozzarella, kuracie mäso - kebap, čerstvá rukola, cesnak
Paradajkový

Paradajkový základ, mozzarella, hovädzia klobása, paprika, tabasco, tur. korenie extra pikant, feferónky, chilli, cesnak

PEYNIR (4 druhy syra) 1,7,12,15				

8,40 € (500 g)		

16,80 € (1000 g)

8,40 € (650 g)		

16,80 € (1300 g)

Paradajkový základ, mozzarella, niva syr, údený syr, turecký syr, cesnak

VEGETARIANA (zeleninová) 1,7,12,15			

Paradajkový základ, mozzarella, brokolica, artičoky, paradajky, kukurica, olivy, špargľa, cesnak

							Ø 32 cm		 Ø 50 cm
ZUCHINNI (cuketová) 1,7,12				

7,40 € (480 g)		

14,80 € (900 g)

Smotanový základ, mozzarella, turecký syr, cuketa, pažítka, citrón, cesnak

SPINACCI (špenát - syr) 1,7,12,15			

8,40 € (530 g)		

16,80 € (1060 g)

Paradajkový základ, mozzarella, niva syr, ochutený špenát, parmezán syr, cesnak

RUKOLA (rukola) 1,7,12,15				

7,70 € (490 g)		

15,40 € (980 g)

Paradajkový základ, mozzarella, paradajky, parmezán syr, čerstvá rukola, cesnak

TON (tuniak) 1,4,7,12,15				

8,40 € (550 g)		

16,80 € (1000 g)

10,70 € (500 g)

21,40 € (1000 g)

pizza v meste		Ø 66 cm 		

34,90 € (1800 g)

Paradajkový základ, mozzarella, tuniak, olivy, cibuľa, cesnak

Haki

special

xi
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TURUNC
a (losos) 1,4,7,11,12				

novink základ, kôpor, mozzarella, plátky údeného lososa, sézam, čerstvá rukola, cesnak, citrón
Smotanový
VIP FAMILY - Najväčšia

(rodinná pre 4 - 5 osôb) 1,3,7,12,15

PODÁVAME LEN V REŠTAURÁCII

Paradajkový základ, syr, hovädzia saláma a klobása, šampiňóny, kukurica,
baranie rohy, vajíčka, olivy, niva syr, šunka, cesnak

smotanový základ podávame k pizzi na vyžiadanie
PIZZA PRÍLOHY
Cena je uvedená vždy za 1 druh prílohy.
Prílohy navyše k objednávke pizza s Ø 32cm účtujeme 1x, s Ø 50 cm 2x, s Ø 66 cm 3x .
Šampiňóny, kukurica, brokolica, špenát,			
1,20 € (60 g)
paradajky 15, ananás, cibuľa, paprika, baranie rohy, feferónky 12					
Rukola							1,80 € (30 g)
Tuniak 4 						2,80 € (80 g)
Losos 4							5,50 € (100 g)
Kuracie mäso						

2,50 € (50 g)

Kuracie kebap mäso					

3,00 € (50 g)

Teľacie kebap mäso					

4,00 € (50 g)

Artičoky, špargľa, olivy 12 				1,70 € (60 g)
Hovädzia klobása, hovädzia saláma, šunka 12		

1,90 € (60 g)

Syr Niva, mozarella strúhaná, údený syr, turecký syr 7

2,80 € (100 g)

Parmezán 7, avokádo					

2,99 € (60 g)

Encián 7							2,10 € (60 g)
Vajce 3							1,40 € (± 50 g)

TURECKÉ PIZZOVÉ ŠPECIALITY Haki
special

novinka

..ochutnajte výnimočnosťchutí..
PIDE veľké

novinka

turecké pizzové lodičky

PIDE MIX KEBAP 1,3,7,12,15				

7,90 € (450 g)

Paradajkový základ, mozzarella, teľací a kurací kebap, čerstvá rukola, cesnak

PIDE TURKISH 1,7					5,95 € (370 g)
Teľací mletý mäsový základ

PIDE TURKISH & SARI 1,3,7				

6,15 € (390 g)

Teľací mletý mäsový základ, vajce

PIDE SUČUK 1					6,90 € (450 g)
Hovädzia klobása, mozzarella syr

PIDE PEYNIR 1,7					6,90 € (450 g)
Turecký syr, mozzarella syr

PIDE SPINACCI & SYR 1,7				

7,20 € (450 g)

Ochutený špenát, turecký syr, mozarella syr, cesnak

PIDE MIX - 3 V 1 1,3,7				

8,50 € (670 g)

Teľací mletý mäsový základ, vajce, hovädzia klobása, mozarella syr,
ochutený špenát, cesnak

LAHMACUN tenká

turecká pizza s kvalitným teľacím mletým
mäsovým základom a špeciálnym tureckým korením

LAHMACUN 1,7,15						5,70 € (350 g)
Teľací mletý mäsový základ, zelenina

LAHMACUN & KURACÍ KEBAP 1,7,15		

6,50 € (450 g)

Teľací mletý mäsový základ, kurací kebap 50g, zelenina

LAHMACUN & TEĽACÍ KEBAP 1,7,15		

6,90 € (450 g)

Teľací mletý mäsový základ, teľací kebap 50g, zelenina

PIZZA STANGL

4 ks

8 ks

Dressing v cene podľa výberu (cesnakový, americký, tabasco, kečup, tatarská) 7,9,10,12

BASIC STANGL 1,7,12				

3,90 € (230 g)		

5,90 € (460 g)

5,50 € (290 g)		

7,50 € (580 g)

Potreté cesnakom

PEYNIR STANGL "TIMI" 1,7,12			

Štangle so syrom podľa vášho výberu (parmezán, udený, niva, mozzarella...)
Potreté cesnakom

CESTOVINY

(čas prípravy: 20-25min)

				

podávame aj s bezlepkovými cestovinami
ETLI MAKARNA mäsové

(+ 0,80 €)

špagety 1,3,7,12,15					8,50 € (350 g)

Pšeničné špagety s domácou paradajkovou omáčkou s mladým hovädzím mäsom a parmezánom

ZUCCHINI MAKARNA S RUKOLOU cuketové

mašličky 1,3,7			

7,30 € (350 g)

rúrky 1,3,7				

6,30 € (350 g)

Pšeničné mašličky s cuketou, bio bazalkové pesto, cesnak, hoblinky parmezánu

JAMBON MAKARNA šunkovo-smotanové

Pšeničné rúrky so šunkou, hráškom, smotanou, bazalkou a mozzarellou

RIZOTO

(čas prípravy: 30min)

ŠPENÁTOVÉ KRÉMOVÉ RIZOTO 1,7			

			

8,50 € (300 g)

Ryža s cícerom a špenátom, smotanou, cesnakom, parmezánom, maslom

ŠPENÁTOVO-KURACIE RIZOTO 1,7			

			

10,90 € (400 g)

Kuracie mäso 100g, ryža s cícerom a špenátom, smotanou, cesnakom, parmezánom, maslom

ISTANBUL KRÉMOVÉ RIZOTO z

kuracieho mäsa s orieškami a šafránom 1,8

12,90 € (350 g)

Ryža s cícerom a kuracím mäsom, cibuľou, orieškami a hrozienkami

BULGUR RIZOTO 1,7,15							6,90 € (300 g)
Pšeničný bulgur s restovanou zeleninou, bylinkami, mozzarellou

VEGGIE & FALAFEL
						
				

		

VEGETARIÁNSKY FALAFEL 1,3,6,7,15 		

		

ŽEMĽA

± 130g

1,3,6,7,11

4,20 € (335 g)

PLACKA
± 70g

1,3,6,7

4,50 € (275 g)

Vyprážané zeleninové medajlónky 3 ks ± 90g, zelenina 65g, dressing 50g

FALAFEL SALATA 1,3,7,11,15 						8,90 € (470 g)
Vyprážané zeleninové medajlónky 5 ks ± 150g, zmes čerstvých listových šalátov, paradajky,
kukurica, čierne olivy 130g, šalátová zalievka, ryža s cícerom 130g, dressing 60g

KABAK 1,3,7									6,90 € (± 340 g)
Grilované cuketovo-syrovo-bylinkové placky s chilli a dressingom 60g

TEPLÝ ŠALÁT Z GRILOVANEJ ZELENINKY 1,7,15				

7,20 € (400 g)

Grilované cuketky, paradajky, cvikla, olivový olej, cesnak, olivy, turecký syr, hrianky

novinka

HALLOUMI BURGER 1,3,7,15							

7,90 € (495 g)

S avokádovým dipom, polníčkom, cherry paradajkami, v domácej žemličke a Crispers zemiakmi

VYPRÁŽANÁ DOMÁCA MOZZARELLA S PRÍLOHOU 1,3,7,15		

6,90 € (470 g)

Mozzarella 130g, zemiakové hranolky 150g, zelenina 130g, dressing 60g

VYPRÁŽANÁ DOMÁCA MOZZARELLA V ŽEMLI 1,3,6,7,11,15		

5,20 € (375 g)

Mozzarella 130g, žemľa ±130g, zelenina 65g, dressing 50g

LOSOSOVÁ PLACKA 1,3,4,6,7,11,12,15					4,70 € (175 g)
1ks placka ± 70g, losos nórsky, bylinkové maslo, paradajka, zmes čerstvých listových šalátov, rukola, dressing

PRÍLOHY
Haki

special

Ryža turecká s cícerom 1,7					

1,50 € (130 g)

Štuchané zemiaky s maslom 				
novinkavňaťkou, zmes korenín 6,7		
a petrž.

2,50 € (200 g)

Domáce zemiakové hranolky				

2,20 € (150 g)

Zemiakové krokety 1,3,7					2,20 € (150 g)
Batátové hranolky						2,90 € (150 g)
Domáce cibuľové krúžky 1,3					1,60 € (6 ks)
Crispers domáce "V" zemiačiky 				

2,50 € (150 g)

Čerstvá dom. tur. žemľa s čiernym sézamom 1,3,7,11

1,30 € (± 130 g)

Placka (Tortila) 1,3						1,30 € (± 70 g)

DRESSING
Horčica 10, tatárska omáčka 7,12, kečup 9,12,15		

1,50 € (60 g)

Jogurtovo-cesnakový turecký domáci 7, 			
barbeque domáci 7,9,10

1,90 € (60 g)

2,50 € (260 g)

ŠALÁTY & RAW Haki
special

novinka

KURACÍ 3,6,7,15						

9,90 € (360 g)

Kuracie mäso- kebap 100g (*150g), ľadový šalát, rukola, paradajky, uhorka, paprika,
turecký syr, olivy, šalátová zálievka, dressing 60g

TEĽACÍ 3,6,7,15						10,90 € (360 g)
Teľacie mäso- kebap 100g (*150g), ľadový šalát, rukola, paradajky, uhorka, paprika,
turecký syr, olivy, šalátová zálievka, dressing 60g

ŠALÁT S KURACÍMI NUGETAMI 1,3,7,11,15 		

7,90 € (355 g)

Chrumkavé kuracie nugetky ± 145g, zmes čerstvých listových šalátov, paradajky, olivový olej, dressing 60g

AVOKÁDOVÝ S GRILOVANÝM KURACÍM MÄSOM 3,8,15

9,90 € (300 g)

Avokádo, kuracie prsia 100g, zmes listových šalátov, cherry paradajky, zálievka, vajíčko,
orechy, mandľovo-avokádové pesto, cesnak

FIT KURACÍ 3,7,8,15						8,50 € (260 g)
Kuracie prsia 100g, cherry paradajky, zálievka, orechy, hobliny parmezánu, dressing 60g

HAKAN 7,15							7,60 € (260 g)
Ľadový šalát, rukola, paradajky, uhorka, paprika, turecký syr, olivy, šalátová zálievka

novinka

HALLOUMI SALATA 1,7,15					8,90 € (300 g)
Grilovaný Halloumi, ľadový šalát, paradajky, paprika, uhorka, cibuľa, mrkva, brusnice, hrianky

RUKOLA 7,8,15						6,60 € (260 g)
Rukola, cherry paradajky, turecký syr, olivy, olivový olej, šťava z granátového jabĺčka, oriešky

RAW ČOBAN 15						4,80 € (250 g)
Čerstvé a surové - paprika, paradajka, uhorky, cibuľka, petržlenová vňať, olivový olej, citrón

RAW ZUCCHINI 8						6,90 € (250 g)
Čerstvé surové - cuketové “špagety” s mandľovo - avokádovým pestom, bazalka,
cesnak, drvená rasca, olivový olej, avokádo, citrón

TZATZIKI 7							3,50 € (150 g)
Strúhané uhorky v cesnakovo-jogurtovom dressingu , oliva

TURUNC - LOSOSOVÝ 1,4,7,11,12,15			

9,90 € (350 g)

Nórsky losos, zmes čerstvých listových šalátov, paradajky, olivy, sézam, kôpor,
šalátová zálievka, hrianky

TUNA - TUNIAKOVÝ 1,4,7,11,12,15				

8,50 € (350 g)

Šťavnatý tuniak, zmes čerstvých listových šalátov, paradajky, cibuľa, kukurica,
varené vajce, šalátová zálievka, hrianky

KREVET - KREVETOVÝ 1,4,7,11,12,15			

10,90 € (350 g)

Chrumkavé flambované krevety, zmes čerstvých listových šalátov, paradajky,
mrkva, šalátová zálievka, hrianky

DETSKÉ JEDLÁ
PIZZA SMAJLÍK - BABY FRIENDLY Ø 26 cm 1,7,12,15			

5,20 € (220 g)

Paradajkový základ, mozzarella, šunka, kukurica, cesnak

ETLI MINI MAKARNA mäsové

špagety 1,3,7,12,15				

6,90 € (175 g)

KURACÍ BABY STEAK kuracie

prsia na bylinkovom masle 7 			

5,50 € (210 g)

Pšeničné špagety s domácou paradajkovou omáčkou s čerstvým hovädzím mäsom a parmezánom

Kuracie prsia 80g, kučeravý šalát - kukurica - cherry paradajky - mrkva - uhorka 70g, kečup 60g

KURACIE DOMÁCE STRIPSY 1,3,7 			

			

Vyprážané kuracie prsia 80g, zemiakové hranolky 100g, uhorka a mrkva 40g

5,50 € (220 g)

DETSKÝ HAMBURGER domáci 1,3,7,10,11					6,50 € (315 g)
Čerstvé hovädzie mäso ± 75g, zemiakové hranolky 75g, syr cheddar 20g, žemlička ± 65g, omáčka 20g,
uhorka a mrkva 60g

NIEČO SLADKÉ domáce
CISÁROV TRHANEC trhané

ako od babičky

palacinky 1,3,7

(čas prípravy: 20min)

				6,50 € (380 g)

Posypaný práškovým cukrom, podávaný s ovocným pyré

DOMÁCE DUKÁTKY 1,3,7							5,50 € (380 g)
Zaliate s vanilkovým pudingom

PARENÁ BUCHTA plnená

nuttelou alebo lekvárom 1,3,7			

5,50 € (350 g)

Zaliata vanilkovým pudingom, vyberte si posýpku - mak alebo orechy (8),
vyberte si náplň: lekvár alebo nutella

DEZERTY
BAKLAVA - PISTÁCIOVÁ tradičný

turecký dezert

1,3,7,8 			

Štrúdlové cesto plnené pistáciovými orechmi, zaliate medovým sirupom, 1 ks 		

TURECKÉ KOLÁČIKY podľa
KOLÁČIKY podľa

ponuky

ponuky, torty aj na objednávku

1,50 € (1 ks)

Limonády
Fresh domáca bio karafa podľa sezónnej ponuky		

3,90 € (500 ml)

5,00 € (1 000 ml)

Uhorková / mätová / citronáda / medovková / ovocná

Nealko nápoje
Turecké slané jogurtové mlieko Ayran doporučujeme 		

1,50 € (330 ml)

Pepsi Cola rôzne druhy, Mirinda, 7 UP

		

1,20 € (330 ml)

Lipton Ice Tea rôzne druhy					

1,80 € (500 ml)

Toma 100% džúsy - pomaranč, jablko, multi 			

1,80 € (330 ml)

Magnesia rôzne druhy 					

1,80 € (500 ml)

Mattoni prírodná minerálna voda 				
- perlivá, jemne perlivá, neperlivá 		

1,50 € (500 ml)

1,80 € (500 ml)

Mattoni Biele hrozno - perlivá					1,80 € (500 ml)
Mattoni black (čierne plody)					

1,80 € (500 ml)

Stolová voda s citrónom 					

2,00 € (1 000 ml)

Uluday a iné rôzne druhy tureckých ovocných nápojov

1,20 € (330 ml)

Energy drink
RedBull 							

3,50 € (250 ml)

Pivo
EFES turecké pivo 						2,50 € (500 ml)
HEINEKEN 12 % 						2,00 € (500 ml)
KRUŠOVICE 12 % 						2,00 € (500 ml)
KELT 10 % 							1,80 € (500 ml)
ZLATÝ BAŽANT nealko 					

1,80 € (500 ml)

ZLATÝ BAŽANT RADLER nealko - citrón			

1,80 € (500 ml)

Pivo čapované
KRUŠOVICE Královská 12, svetlý ležiak			

1,70 € (300 ml) 2,00 € (500 ml)

ZLATÝ BAŽANT RADLER citrón, nealko 			

1,70 € (300 ml) 2,00 € (500 ml)

Prosecco
JustBe beSecco rôzne príchute				

3,90 € (200 ml)

BeSpritzz perlivý mix 						

3,90 € (200 ml)
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1,70 €

Zmes zŕn kávy Arabica (90%) a kávy Robusta (10%). Káva pochádza z ekologicky ošetrovaných plantáží.
Je pestovaná bez pesticíd a chemických prísad na malých certifikovaných farmách. Má vyváženú chuť a čistú arómu.

Espresso 7g Premium Carraro - caffe 					1,70 €
Espresso Ristretto 7g Premium Carraro - caffe 			1,70 €
Espresso Lungo 7g Premium Carraro - caffe 				1,70 €
Espresso Dopio 14g silné dvojité espresso Premium Carraro 		

2,50 €

Espresso Macchiato 7g Premium Carraro s mliečnym krémom

1,90 €

Cappuccino 7g Premium Carraro s mliekom a mliečnym krémom

2,50 €

Ice Cream coffe 7g Premium Carraro so zmrzlinou a šľahačkou

3,50 € (len letná sezóna)

Latte 7g Premium Carraro s mliekom a mliečnym krémom 		

2,90 €

Všetky kávy podávame aj ako Carraro bez kofeinu, na požiadanie pripravíme aj so sójového mlieka.

Čaje Whittington 2g
sú vyrábané z najkvalitnejších vyberaných odrôd čajov, pestovaných ekologickým spôsobom,
bez lepku a geneticky modifikovaných organizmov. Ponúkame Vám 24 rafinovaných, exkluzívnych príchutí,
vybraných tak, aby priniesli pohodu a potešenie každému. 12 druhov je vyrábaných v BIO kvalite .

Čaj Whittington - konvička, 40 druhov, med, citrón			

2,90 € (400 ml)

Turecký čaj pre zákazníkov (1 pohárik GRÁTIS)			

0,50 € (100 ml)

Čokoláda a krémy Arthemia

Užite si sladkosť a delikátnosť najlepšej čokolády.
Prirodzene bez hydrogenovaných tukov, bez geneticky modifikovaných organizmov a bez lepku.

Horúca čokoláda Arthemia so šľahačkou				
(horká, mliečna, biela alebo oriešková)

3,50 € (150 ml)

Babyccino mliečny

1,00 € (150 ml)

krém s kakaom pre deti, Mlieko 7			

Doplnky ku káve, čaju a čokoláde
Maressi mliečko 7 							0,40 € (20 ml)
Porcia šľahačky 7							0,50 € (10 g)
Sójové mlieko (doblok ku káve, čokoláde)				

0,90 € (60 ml)

Med									

0,70 € (20 g)

Citrón									

0,50 € (50 g)

DODATOČNÉ INFORMÁCIE
• hmotnosť mäsa a surovín je uvedená po tepelnej úprave ( ± )
• pokiaľ nie je uvedené inak, prílohy k jedlám účtujeme zvlášť, podľa vášho výberu.
• dressing si môžete pri objednávke zmeniť, štandartne podávame cesnakovo-jogurtový dressing
• polovičné porcie jedál nepodávame
• pravidelne pripravujeme novinky jedál
Upozornenie: Nie sme špecializovaná prevádzka na stravu celiatikov a alergikov.
• ceny sú uvedené vrátane obalov a 20 % DPH v eurách
• prijímame všetky stravné lístky
• zdarma* = účtujeme polož. jednotku 0,01 €
• od 1. 1. 2018 podľa zákona účtujeme za malú a veľkú tašku poplatok
Cenník je platný od 12/2021
Aktualizácia a novinky 12/2021
Zmena cien vyhradená.
Menu vypracoval Haki team.
Zodpovedný vedúci H. Y.

• Catering a špeciality na objednávku 5 dní vopred.
• Rezervujte si stôl pre vaše oslavy a stretnutia.
• Donáška jedla.
• Objednávky na presný čas (obedy, večere, pre väčšie objednávky), nás kontaktujte 1-2 hod. vopred.
0911 707 739

www.hakirestaurant.sk

e-shop

www.facebook.com/hakikebap.sk

UPOZORNENIE
PRÍTOMNOSŤ ALERGÉNOV V PRODUKTOCH HAKI RESTAURANT
Povinnosť označovať prítomnosť alergénov v potravinách vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2003/89/ES, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica 2000/13/ES, pokiaľ ide o označovanie zložiek prítomných
v potravinách a z Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004 - 100,
ktorým sa vydáva hlava potravinového kódexu SR, upravujúca označovanie potravín ( v znení neskorších výnosov
č. 1761/2005 - 100, č. 3069/2005 - 100, č. 2319/2007 - 100 ). Vyššie citovaný výnos ustanovuje požiadavky
na označovanie potravín uvádzaných v obehu pre konečného spotrebiteľa. V produktoch Haki Kebap sa môžu
a vyskytujú v niektorých jedlách nasledovné alergénne zložky:
1/ obilniny
2/ kôrovce
3/ vajcia

bezlepkové

4/ ryby		
5/ arašídy		
6/ sójové zrná		

pikantné!

7/ mlieko, laktóza
8/ orechy 		
9/ zeler			

10/ horčica			
11/ sézamové semená		
12/ oxid síričitý a síričitany

13/ vlčí bôb
14/ mäkýše
15/ paradajka

