
Kljub pokanju (zamaškov) 

v grajskem stolpu, 

ga zavzamemo!

• Dobrodošlica s penino

Napadejo še tatarci …

• Jelenov tatarec ob čipki iz parmezana, pireju 

iz zelene, marmeladi iz rdeče čebule, 

marinirani šalotki z jabolčnim kisom in rdečo 

peso ter majonezi z olivnim oljem

Vino: Šturm chardonnay 2017, 

vinorodni okoliš Bela krajina, suh

Med napadom graščak pripravi juho

• Koromačeva juha z jogurtom in dimljeno ter 

ocvrto postrvjo v vlečenem testu

Vino: Šturm chardonnay 2017, vinorodni okoliš 

Bela krajina, suho

NAPAD NA GRAD ČEZ MOST IN 
NE IZ VODE!



Kot raki se napadalci umaknejo 

nekoliko nazaj

• Meso kraljeve rakovice, korenjev pire z 

ingverjem, majoneza s citrusi

Vino: Jakončič Carolina bela 2013, vinorodni 

okoliš Brda, suho

Po zavzetju gradu nekaj govejega

• Na oglju pečena goveja zarebrnica, krompir 

na tri načine in zelenjava, reducirana vinska 

omaka

Vino: Marjan Simčič modri pinot 2015, vinorodni 

okoliš Brda, suho

Ali se sir stara z napadalci ali 

napadalci s sirom?

• Staran ovčji sir s slivovo marmelado



Kdor Otočec grad napade, 
ob zavzetju ne dobi nagrade; 

le penine zvok naznani, 
da so tam junaki zbrani!

Pri napadu je pomagala še Šarlota, 

žena britanskega kralja Jurija III.

• Strjenka ali šarlota s sivko in robidami, 

fige in figov sladoled

Vino: Kovačič traminec 2015, 

suhi jagodni izbor, 

bizeljsko sremiški vinorodni okoliš, sladko



Otočec, avgust 2018

Prof. dr. Janez Bogataj

Napad na grad Otočec je več kot uspel!
Morda se bo komu od bralcev postavilo vprašanje, zakaj tak naslov poročila o kosilu na gradu Otočec. 

Naslov je namreč povezan z interpretacijo jedilnika, ki je bila v celoti duhovito povezana z zgodovino 
gradu in domnevnimi napadi nanj. A tokratno kosilo nas je tudi brez te zgodovinske razsežnosti več 
kot navdušilo. 
Ekipa glavnega kuharja in tudi strežno osebje tega Krkinega reprezentančnega objekta so nam 
pripravili veliko več kot le seštevek različnih krožnikov. Pripravili so nam paleto okusov, ki so se 
seštevali in pripravili so nam prava likovna doživetja s posameznimi jedmi na krožnikih. Če je govor 
o likovnih doživetjih, naj še posebej poudarim, da so bili krožniki z jedmi vred pripravljeni tako, kot 
velevajo najsodobnejše težnje v evropski in svetovni kulinariki. To pomeni brez raznih pik in vijug na

obrobjih krožnikov, brez dimov, pen, prahov in 
podobnih, bolj ali manj kemičnih »filozofij«, 
ki pogosto obsedajo nekatere gostinske 
hiše na sončni strani Alp. Še več: v zadnjem 
času se selijo celo na nekatere turistične 
kmetije(!). A pustimo sedaj te senčne strani 
naše kulinarike in se posvetimo zares 
odličnim jedem, ki so nam jih pripravili na 

“Ekipa glavnega kuharja in tudi strežno osebje 
tega Krkinega reprezentančnega objekta 
so nam pripravili veliko več kot le seštevek 
različnih krožnikov. Pripravili so nam paleto 
okusov, ki so se seštevali in pripravili so nam 
prava likovna doživetja s posameznimi jedmi 

na krožnikih. “

Otočcu. Najprej smo se zbrali pred in v enem od grajskih obrambnih stolpov, kjer imajo grajsko 
vinoteko. Vendar ta vinoteka ima veliko več od samih vin! V njej stoji tudi izjemna »Berkelca«, 
izpod noža katere prihajajo rezine brezmesne slanine krškopoljskega prašiča, medvedovega 
pršuta in salame. K tem dobrotam ob prihodu je treba dodati še izvrsten, še mlačen kruh in 
odličen sir. Vse to smo zalivali s penino in niti najmanj nismo slutili, kaj nas čaka v grajski jedilnici. 
Ko smo se posedli, so nam najprej postregli z odličnim tatarskim biftekom ali sekanico, ki so mu 
zaokrožali okuse parmezan, pire zelene, marmelada rdeče čebule, marinirana šalotka, jabolčni kis in 
redeča pesa ter majoneza z oljčnim oljem. Celota je delovala skoraj sladkasto in se je odlično spojila 
z okusom Šturmovega chardonnaya iz Bele krajine. Še en poduk dvomljivcem, ki vihajo nosove pred 
belokranjskimi in dolenjskimi vini. Sledila je izjemno blaga koromačeva juha, v kateri je na sredini 
plavala mala rezina kruha z dimljeno postrvjo in njenimi ikrami. Prav ta povezava juhe z ikrami je 
ustvarjal izjemno okusno harmonijo. Za toplo predjed nam je kuharska ekipa pripravila kraljeve 
rakovice s korenjevim pirejem in majonezo s citrusi. 



Jed je bila nekoliko pikantna, kar je bila odlična odločitev kuhinje, saj je prav ta pikantnost le še 
privzdignila okusnost jedi, ki se je odlično ujela z Jakončičevo belo Carolino, letnika 2013. 
Glavno jed bi lahko imenovali testna jed, glede na dejstvo, da se na naših srečanjih srečujemo z zelo 
različnimi kakovostmi (beri trdotami!) govejih zarebrnic in drugi delov govedine. A tokrat smo bili več 
kot navdušeni. Krkaši so nam pripravili tako odlične pečene goveje zarebrnice, da bi jih lahko brez 
pomislekov vključili v učbenike, kot primer, kako se take jedi pripravlja in s čim se primerno povezuje. 
Ko so nam postavili krožnike na mize, je omamno zadišalo po zeliščih in omaki. To je bila napoved 
odlične jedi. Kot prilogo k jedi so pripravili krompir na tri načine. Vsi trije so bili odlični, a najbolj je 
prepričal vijolični krompir, ki so nam ga postregli ocvrtega v kroglicah v panadi. K jedi smo okušali 
Simčičev modri pinot, letnika 2015. Sledil je predah s sirom in sicer staranim ovčjim, h kateremu so 
postregli slivovo marmelado. To je bila »uvertura« k sladici, ki je sledila. Kuharska ekipa je pripravila 
strjenko ali šarloto, ki so jo bogatili okusi sivke, robid, fig in figovega sladoleda. Ta sladica je bila zelo 
blago sladka in po strukturi izredno lahka. Kosilo sta zaključila še odličen džin tonik sorbet in kava.

Kosilo na gradu Otočec je pokazalo, da se ta restavracija vrača k stari slavi, ko je veljalo, da na Otočcu 
ni le prijetno v naravnem in grajskem okolju sredi reke Krke ampak se je tukaj vedno tudi dobro jedlo. 
To je bila že pred desetletji, tudi v okvirih prejšnje družbene ureditve, velika izjema med hotelskimi 
restavracijami v Sloveniji. Zato je še kako prav, da tudi sedanji Otočec sledi temu izročilu in hkrati 
dokazuje, da je premica gostinskega razvoja in gostinske ponudbe lahko le vedno vodoravna, če 
želimo poudarjali lokalne in regionalne kakovosti, posebnosti letnih časov in vse drugo, kar sooblikuje 
kulinarično odličnost.

Prof.dr. Janez Bogataj,
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