
Cenik

ODPIRALNI ČAS

JANUAR, FEBRUAR: ZAPRTO!

LETNI: 01. 04. - 31. 10.
Petek, sobota, nedelja 13.00 - 21.00

Preostale dni v tednu 
po predhodnem dogovoru!

ZIMSKI: 01. 11. - 31. 03.
Petek, sobota, nedelja 13.00 - 19.00

Preostale dni v tednu
 po predhodnem dogovoru!

Cuk  



Vznemirjujoče, žgečkljivo, drugače,...

Je zelo suha rose penina, pripravljena po klasični metodi fermentacije v steklenici. 
Zvrst modrega pinota, modre frankinje in zweigelta. Zaznamujejo jo sadnost in prijetne 
kisline.

MATIJA (2018) 0,75 l 20 € 16 €
PENEČE VINO - ROSÉ - EXTRA SUHO 0,10 l 4 €

za domov



Vznemirjujoče, žgečkljivo, drugače,...

Je zelo suha bela penina, pripravljena po klasični metodi fermentacije v steklenici. 
Zvrst belega pinota, sivega pinota in rumenega muškata. Zaznamujejo jo prijetne 
arome in okus dozorelega grozdja.

ERIK (2016) 0,75 l 20 € 16 €
PENEČE VINO - BELO - EXTRA SUHO 0,10 l 4 €

za domov



Sveže, mlado, moderno,...

Na stopnici med roseji in rdečimi vini stoji Siller, ki je mlado, sadno in sveže rdeče vino 
z lepo cvetlico in barvo. Je zvrst modre frankinje, zweigelta in modrega pinota. Vino je 
karakterno a vseeno zaokrženo.

Zvrst modrega pinota, modre frankinje in zweigelta. Rose vino nežno rozane barve. 
S svojimi prijetnimi kislinami in nižjo vsebnostjo alkohola je zelo primeren za pitje v 
prijetni družbi, na sončni terasi. Legendo ljubezni med Piroško in Hadikom pa vam 
bomo z veseljem razkrili v nadaljevanju…

SILLER (2019) RDEČE VINO 0,75 l 12 € 10 €
SUHO 0,10 l 2,5 €

PIROŠKINE SOLZE (2020) ROSÉ 0,75 l 12 € 10 €
SUHO 0,10 l 2,5 €

za domov

za domov

Zvrst sivega pinota, sauvignona, rumenega muškata in belega pinota. Je sveže, lahko 
poletno vino, ki tvori iz vseh zgoraj naštetih sort lep travniški »BIDERMAJER« šopek 
cvetlic.

BIDERMAJER (2020) BELO 0,75 l 12 € 10 €
SUHO 0,10 l 2,5 €

za domov



Sveže, mlado, moderno,...

Zvrst sauvignona, sivega pinota in rumenega muškata. Je nežno polsladko vino z aromo
čajevke (rumena vrtnica). Zaradi nižjih kislin je primerno tudi za dopoldansko pitje. V
kolikor se ga pije v popoldanskih oz. večernih urah, je lahko posledica razneženost
in dobra volja pri nežnejšem spolu. Zato ga v nekaterih državah imenujejo tudi
»kindermacher« vino.

KINDERMACHER (2019) 0,75 l 12 € 10 €
POLSLADKO 0,10 l 2,5 €

za domov

Je aromatična sorta z izredno lepo svežo kislino, v suhi obliki. Zelo primeren je za pitje 
v mešani družbi, kajti ljubitelji suhih vin ga bodo »ŠE SPREJELI«, medtem ko ga bodo 
ljubitelji slajših vin »ŽE SPREJELI«.

SAUVIGNON BLANC (2020) 0,75 l 12 € 10 €
SUHO 0,10 l 2,5 €

za domov

Je nežno polsladko vino z tipično muškatno aromo. Harmonija preostanka sladkorja 
in nežnih kislin ter muškatne arome prepriča tudi marsikaterega moškega. Je vino pri 
katerem bo nežnejši spol z veseljem privolil za še kak kozarec. Pravimo mu tudi žensko 
vino če ga moški pijejo…

RUMENI MUŠKAT (2019) 0,75 l 12 € 10 €
POLSLADKO 0,10 l 2,5 €

za domov



Karakterno, konkretno, klasično,...

Je kraljica vin, ki nam v suhi podobi predstavlja značaj Lendavskih goric. Njegove sadne 
note nas spominjajo na citruse, ki so prepoznavni znak dozorelega laškega rizlinga. 
Kombinacija preostanka sladkorja in kislin vas popelje v svet, ki ga lahko začutite v 
Lendavskih goricah.

Kralj belih vin, oz. kot mi pravimo vino za kralje in kraljice. Sodi v višjo kategorijo vin.
Je kompleksno, »moško«, alkoholno močnejše vino, ki pa v ozadju z nežno cvetico
modrih spominčic vino ublaži in naredi elegantno.

LAŠKI RIZLING (2019) 0,75 l 14 € 12 €
SUHO 0,10 l 3 €

RENSKI RIZLING (2019) 0,75 l 14 € 12 €

SUHO 0,10 l 3 €

za domov

za domov



Tu smo združili kraljico in kralja vin. Kombinacija laškega in renskega rizlinga.
Vino na spodnji meji kategorije posluho vino združuje eleganco laškega rizlinga in 
konkretno konstrukcijo renskega rizlinga. Kombinacija obeh sort je naredila vino 
posebno. Preostanek sladkorja zaokroži celotno zgodbo in doda vinu svoj edinstven 
“šlif”.

Bratranec chardonay-a. Sodi v višjo kategorijo vin. Vino je kompleksno a vseeno
uglajeno kot »sodobni moški«. Je alkoholno močnejše vino. Kombinacija sadnih not,
kislin in barve je naredilo vino enkratno in posebno. Sodi med bolj priljubljene sorte
našega kletarja…

LENDAVSKI RIZLING (2020) 0,75 l 14 € 12 €

POLSUHO 0,10 l 3 €

BELI PINOT (2020) 0,75 l 14 € 12 €

POLSUHO 0,10 l 3 €

za domov

za domov



Preizkušeno, uveljavljeno, ustaljeno,...

Zvrst modrega pinota, modre frankinje in zweigelta. Združili smo Francoza, Nemca 
in Avstrijca. Kljub ponosnim značilnostim vseh treh sort, nam je uspela izredno lepa 
rubinasta barva, ki jo spremljajo markantnost, uglajenost, posebnost in velikost vina.
Pijemo ga tudi v znak in spoštovanje naše bogate Lendavske zgodovine, katero je 
zaznamoval tudi Mihael Hadik – padli vojskovodja iz časa Turkov.

Je 100 % modri pinot. Grozdje je bilo v času trgatve visoko dozorelo, kar dokazuje 
temno rdeča barva in višja vsebnost alkohola. Čutiti je suho zrelo sadje in okus domače 
babičine marmelade, ki nas popeljejo v radovednost… Zakaj ravno ime Banffy’s? 

HADIKOVA KRI (2018) 0,75 l 14 € 12 €
SUHO 0,10 l 3 €

BÁNFFY’S (2017) 0,75 l 18 € 14 €
MODRI PINOT - SUHO 0,10 l 3,5 €

za domov

za domov



Izbrano zvrst modrega pinota, modre frankinje in zweigelta smo za 18 mesecev dali 
zoret v 300 l hrastove sode. Tako je nastala limitirana in edinstvena serija Šefovega 
vina, saj smo ga napolnili le 800 steklenic.

ŠEFOVO VINO (2015) 0,75 l 22 € 17 €
SUHO 0,10 l 4 €

za domov

Dozorelo, elegantno, drugačno,...



Limitirano, ekskluzivno - barrique

Kralj belih vin, oz. kot mi pravimo vino za kralje in kraljice. Sodi v višjo kategorijo vin. 
Je kompleksno, »moško«, alkoholno močnejše vino. V ozadju je čutit nežno cvetico 
klasičnega renskega rizlinga, ki je podprta z leseno noto. Izbrani letnik je imel čast 
12 mesecev dozorevati v novem 225 l hrastovem sodu, kar ga naredi edinstvenega in 
limitiranega saj smo napolnili samo 290 steklenic.

Vino ima z podobne karakteristike kot njegov predhodnik (glej zgoraj). Odležal je 12 
mescev v rabljenem 225l hrastovem sodu.

RENSKI RIZLING (2017) 0,375 l 15 € 12 €
SUHO - BARRIQUE

RENSKI RIZLING (2016) 0,75 l 30 € 25 €
SUHO - BARRIQUE 0,10 l 4,5 €

za domov

za domov

Francoski izraz za nov 225l hrastov sod. Vračamo se v preteklost. Samo najboljša vina 
izbranih letnikov imajo ta privileg da jih zorimo v novih lesenih sodih. Tu smo združili 
tradicionalno pridelavo vin z moderno. Vina so 12 mescev odležala v novih lesenih 
hrastovih sodih. Tako pripravljena vina zaznamujejo zrele sadne note. Serviramo jih na 
temperaturi 18-20 stopinj.

Že uveljavljeno zvrst Hadikova kri (Modri pinot, Zweigelt, Modra frankinja) smo 
nadgradili. Vino je zorelo 12 mescev v novih 225l lesenih hrastovih sodih. Je poseben 
letnik, ki si zasluži da ga pustimo dozoreti, saj bo tako lahko pokazal svoj poln 
potencial. Kombinacijo zrelih sadnih in lesenih not bodo zaznale tudi vaše brbončice.

HADIKOVA KRI (2018) 0,75 l 30 € 25 €
MODRI PINOT - SUHO - BARRIQUE 0,10 l 4,5 €

za domov



Že uveljavljeno zvrst Hadikova kri (Modri pinot, Zweigelt, Modra frankinja) smo 
malenkost nadgradili. Iz letnika 2017 smo 825 l vina dali zoret v hrastove sode 225 l in 
300 l. V nadaljevanju smo dobili zanimivo kombinacijo dveh tipov sodov, ki ni klasičen 
barrique. Obenem smo to limitirano serijo napolnili v 0,375 l, 1,5 l 3 l, in 5 l steklenice.   

David vs. Goliath

HADIKOVA KRI (2017) 0,375 l 15 € 12 €
SUHO - ZORJENO V HRASTOVEM SODU 1,50 l 55 € 45 €

3,00 l 95 € 75 €
5,00 l 150 € 115 €

za domov

V nadaljevanju vam navajamo poimenovanja različnih nestandardnih dimenzij steklenic, 
ki  jih imamo v ponudbi. V čem se posamezna serija razlikuje poizkusite in se prepričajte.

• Demi = 0,375l = 0,5 x 0,75 l stekelnica

• Magnum = 1,5l = 2 x 0,75 l steklenici

• Jeroboam = 3 l = 4 x  0,75 l stekelnice

• Bordeaux Jeroboam = 5l = 6,67 x 0,75 l steklenice



Vzorčno, različno in poučno

BISERI PIRAMIDE
• Matija (2018) penina - rosé - extra suho
• Piroškine solze (2020) rosé - suho
• Siller (2019) rdeče - suho
• Hadikova kri (2018) rdeče - suho
• Bánffy’s (2017) rdeče - suho
• + dodatek: 2 pereca in 0,5 l radenske oz. vode

TROJICAI
• Bidermajer (2020) belo - suho
• Sauvignon Blanc (2020) suho
• Laški rizling (2019) suho
• Renski rizling (2019) suho
• Beli pinot (2020) polsuho
• Rumeni muškat (2019) polsladko
• + dodatek: 2 pereca in 0,5 l radenske oz. vode

14 EUR
na osebo

14 EUR
na osebo

DEGUSTACIJE SO MOŽNE OB PREDHODNEM DOGOVORU Z OSEBJEM. PRI ENI MIZI LAHKO 
POTEKA ENOTNO IZBRANA DEGUSTACIJA VIN.



CUKOVE POSEBNOSTI
• Matija (2018) penina - rosé - extra suho
• Bidermajer (2020) belo - suho
• Piroškine solze (2020) rosé - suho
• Laški rizling (2019) suho
• Renski rizling (2019) suho
• Lendavski rizling (2018) polsuho
• Hadikova kri (2018) rdeče - suho
• Bánffy’s (2017) rdeče - suho
• Rumeni muškat (2019) polsladko
• + dodatek: 3 pereci in 0,5 l radenske oz. vode

KLASIČNA
• Bidermajer (2020) belo - suho
• Piroškine solze (2020) rosé - suho
• Laški rizling (2019) suho
• Kindermacher (2019) belo - polsladko
• Hadikova kri (2018) rdeče - suho
• + dodatek: 2 pereca in 0,5 l radenske oz. vode

22 EUR
na osebo

12 EUR
na osebo

DEGUSTACIJE SO MOŽNE OB PREDHODNEM DOGOVORU Z 
OSEBJEM. PRI ENI MIZI LAHKO POTEKA ENOTNO IZBRANA 
DEGUSTACIJA VIN.



Po obroku, za zdravje in lahko noč
za domov

GRIPA STOP 0,03 l 2,5 €
VINSKO ŽGANJE 0,35 l 20 € 12 €

DOMAČA GRENČICA 0,03 l 2,5 €
ZELIŠČNI LIKER 0,35 l 20 € 12 €

HADIKOVA STRAST 0,03 l 2,5 €
VINSKI LIKER 0,35 l 20 € 12 €



Za šoferje in mladino, osvežilno

RADENSKA / STEKLENIČENA VODA 0,1 l 0,4 €

0,5 l 1,5 €

VODO IZ PIPE NE STREŽEMO! 1 l 3 €

DOMAČI JABOLČNI / GROZDNI SOK za domov

1 l 6 € 5 €

0,5 l 4 €

0,25 l 2,5 €

0,1 l 1 €

ESPRESSO 1,2 €

KAVA Z MLEKOM 1,5 €

KAPUČINO 2 €

BELA KAVA 2,5 €

ČAJ 2 €

KAKAV 2 €

DODATKI: MLEKO, LIMONA, MED 0,2 €

CANA ROYAL WATER 0,7l 5 €

0,33 l 2,5 €

“CANA Royal Water” je dobila ime zaradi bogate sestavine elementov in kraljeve 
zgodovine. Vsebuje namreč veliko Kalcija (Ca) in zelo malo Natrija (Na). Že leta 1910 je 
bila na območju današnjega črpališča vrtina, ki se je imenovala ‘Királyi forrás’ oziroma 
“Izvir Kralja”.

NOVO



Za velike in male gurmane

DOMAČI NAREZEK S SEZONSKO ZELENJAVO
(meso iz tunke, svinjska šunka, zašink, salama, klobasa, sir, zaseka)

10 € /osebo

10 EUR
/ osebo

S ponosom vam postrežemo z narezkom, ki je sestavljen iz naših domačih sušenih in 
zorjenih mesnin.

Na narezku vam ponujamo domače meso iz tunke, zašink, Cukovo šunko, salame iz 
svinjine in govedine (ekološko višavsko škotsko govedo), dimljena rebra, klobase iz 
svinjine in govedine (ekološko višavsko škotsko govedo), zaseko, ter domačo sezonsko 
svežo oz. vloženo zelenjavo. Za vas smo dodali še sir iz našega hladilnika, ki smo ga 
narezali z našim strojem, tako, da v šali včasih rečemo, da je to že 50% naš domači sir.



SLADICA NAŠE BABICE 3,5 €

3,5 EUR

Za velike in male sladkosnede – 
sladica naše babice
Z veseljem vam postrežemo s štrudlom, narejenim po receptu naše babice. Narejen 
iz ročno vlečenega testa, z različnimi nadevi, s pridihom domačnosti in dvojezičnosti.
 
Povprašajte osebje, kateri štrudel je danes v ponudbi.



Dodatki:
PEREC 0,7 €

ZASEKA (1 skledčka, 10dag) 2 €

DODATNA ZELENJAVA 1,5 €

KRUH 0,2 €

DODATEN POGRINJEK 1 €

3 EUR
/ osebo

KRUH Z ZASEKO

(kruh, zaseka, zelenjava)





Dobro je vedeti

NA RAZPOLAGO IMAMO:
• 8 dvoposteljnih sob
• 1 kmečka hiška

CENJENE GOSTE OBVEŠČAMO, DA:
• starši odgovarjajo za svoje otroke

• je uporaba igral na lastno odgovornost

• za izgubo oz. odtujitev predmetov ne odgovarjamo

• je ograja pod napetostjo

Hvala za obisk!
GOSTIŠČE

Nočitve





Sestavina, ki povzroča alergijo 
ali preobčutljivost

NAZIV JEDI/
PIJAČE

ŽITO, KI 
VSEBUJE GLUTEN

ZRNJE 
SOJE

MLEKO/ MLEČNI 
PROIZVOD, KI VSEBUJE 

LAKTOZO

ŽVEPLOV DIOKSID
 IN SULFITI

SEZAMOVO SEME JAJCA

DOMAČI NAREZEK X X X X

KRUH X X X X

OMLETA X X

KRUH Z ZASEKO X X X X X

OBLOŽENI KRUH X X X X X

PEREC X X X

RETAŠI X X X

JOGURT X

MASLO X

SIR X

KAVA Z MLEKOM X

CAPUCCINO X

BELA KAVA X

KAKAO X

MACIATO X

VINO X

TROPINOVEC X

VINJAK X

DOMAČA GRENČICA X

VIŠNJEV LIKER X

VINSKI LIKER X

VINSKI KIS X



V skladu z 7. In 9. Členom zakona o omejevanju porabe alkohola (U List RS št. 15/2003) 

ALKOHOLNE IPJAČE IN PIJAČE, KI SO JIM DODANE ALKOHOLNE PIJAČE NE STREŽEMO:

Osebam mlajšim od 18 let

Osebam, ki kažejo očitne znake opojnosti od alkohola

Osebam za katere je upravičeno domnevati, da bodo alkoholne pijače  

posredovale osebam mlajšim od 18 let

Osebam, za katere je upravičeno domnevati, da bodo alkoholne pijače  

posredovale osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola

V skladu z 10. Členom Zakona o omejevanju porabe alkohola  (UR. List št 15/2003) 

ŽGANIH ALKOHOLNIH IN PIJAČ, KI SO JIM DODANE ŽGANE PIJAČE NE STREŽEMO:

DO 10.00 h URE  DOPOLDAN

Cenik velja od 01. 03. 2021. Vse cene zajemajo DDV. Pridružujemo si pravico do napak v 

ceniku. “Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!“

Hvala za razumevanje!



Cuk  
www.hisa-vina-cuk.si


