Nekoliko še na Notranjskem in že malce na Primorskem, le toliko, da so zime
pri nas prijazne, poletja pa prijetno sveža, leži v osrčju pašnikov in kraških
gozdov Posestvo Grad Prestranek.
Posestvo Grad Prestranek ima veliko naravnih danosti, ki omogočajo
prijetno druženje v neokrnjeni naravi, kljub bližini mesta (5km iz
Postojne). Na posestvu se nahaja grad Prestranek (iz 16. stoletja) in je
imel pomembno vlogo kot del kobilarne Lipica. Na posestvu ukvarjamo z
ekološko vzrejo Angus goveda, pridelavo ekološkega mleka in ekoloških žit (pšenica, rž, kamut,enozrnica, pira).
V gostišču Na Gradu vam pripravimo domače jedi, hišna specialiteta so jedi iz bio govejega mesa Angus.
Kosilo (Meni 1): 12,00€
Angus goveja juha
Angus zrezek v omaki, ocvrt piščančji zrezek
Pražen krompir, kuhana zelenjava
Solata
Domači štruklji (skutni/orehovi)
Kosilo (Meni 2): 12,00€
Angus goveja juha
Mladi sir na žaru
Kuhana zelenjava, pečen krompir
Solata
Domač zavitek (jabolčni ali skutni)
Kosilo (Meni 3): (10,00€)
Domač narezek
Angus golaž s polento ali domačimi njoki
Solata
Domači štruklji (skutni/orehovi)
V okviru naše dejavnosti nudimo:
- Ogled bližnje goveje kmetije s preko 270 glav živine, ki se ukvarja z ekološko pridelavo mleka (2,00
EUR/osebo).
- Ogled črede govedi mesne pasme nemški črni Angus na Orehku (2,00 EUR/osebo)
- Predstavitev gradu Prestranek ter črede konj pasme Islandski pony (2,00 EUR/osebo)
V sodelovanju z okoliškimi kmetijami in domačini tudi:
-

Ogled zeliščnega vrta s predavanjem 3,00
EUR/osebo
Ogled zeliščnega vrta s predavanjem in degustacijo
4,00 EUR/ osebo

Po dogovoru organiziramo celodnevne izlete ter vam regijo
in znamenitosti pobližje predstavimo. Priporočamo ogled
cerkve sv. Florjana v Orehku, cerkev Marijinega vnebovzetja
v Slavini, Letališča Postojna, muzeja Kras Postojna,
Postojnske jame, Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer,
Parka vojaške zgodovine v Pivki (muzej), vasice Prem,
Škocjanskih jam, Predjamskega gradu, Cerkniškega jezera, Gradu Snežnik, Mašuna ter Vipavske doline.
Prisrčno vabljeni!
Za dodatne informacije smo Vam voljo na:
Tel: 05 754 05 95;
Mobilni tel: 051 311 211,
Mail: info@gradprestranek.si

