
RIMSKI MENI
Jedilnik sestavljajo jedi, značilne za rimski čas, a relativno prilagojene sodobnemu okusu.

 
GUSTATIO / PREDJEDI 

 
 CUCUMERES RASOS – kumarična solata

Sočne kumarice pridelane v zalednem delu posestva vile Marittima začinjene s svežo
medeno polivko.

OVIS HAPALIS - jajca s prelivom iz pinjol
Jajčne polovičke v družbi preliva iz pinjol namočenih v vino in sodobne različice ribje

rimske omake (likvamen). 
 

PIRIN KRUH – nekvašen ali z drožmi
LIBUM - sirovi hlebčki

FIGOV KRUH
 

Dišeč kruh z drožmi bo kot nalašč za pomazati polivke, če pa se vam bo zahotelo obogatenega
kruha, boste lahko uživali v okusu sirovih hlebčkov. Najbolj sladkosnedi pa bodo navdušeni nad

sadnim kruhom z oreščki.
 
 
 
 



RIMSKI MENI
PRIMAE MENSAE / GLAVNE JEDI 

 
PERNA – šunka v testu

Šunka kuhana s figami in lovorjem, zavita v testo in hrustljavo zapečena.
IUS DIABOTANON IN PISCE FRIXO – pečene ribe z omako

V razkošni jedi z brancinom se združuje okus orientalskih začimb, vrednih svoje teže v
zlatu, in svežina zelišč nabranih na vrtu Vile Marittime. Za sladko presenečenje vašim

brbončicam bo poskrbel sladek priokus mandljev in medu, ki okuse zaokroži v popolno
celoto. 

CUCURBITAS CUM GALLINA - bučke s piščancem in breskvami
Meso pašnih kokoši, ki so svoje dni uživale na razkošnem kmetijskem posestvu

dominusa, bo najboljši strežaj vile pripravil skupaj s sveže nabranimi breskvami, na
katerih se je ob pobiranju še svetlikala jutranja rosa. Svež okus breskev, mehko piščančje

meso in mešanica zelišč in začimb bodo poskrbele za okuse, ki jih niste vajeni. 
ASSATURAM - pečeno meso s soljo in medom

Piščančje prsi pečene v soli in prelite z najboljšim medom iz posestva.
SALLA CATABIA A LA APICIUS – kokoš s začimbami in sirom

Gratinirano piščančje meso s parmezanom in zeliščno-začimbno polivko. 
 
 
 
 
 



RIMSKI MENI
PRILOGE 

 
CAROTAE FRICTAE – pečeno korenje
Pečeno korenje z vinsko omako s kumino

 
CUCURBITAS – bučke 

Bučke z začimbami iz zeliščnega vrta posestva prelite z rdečim vinom. 
 

GUSTUM DE CUCURBITAS – predjed iz bučk
Bučke s slanimi sardelicami in zeleno. 

 
PISA – grah

Grah v družbi pora z omako iz popra in sveže kraljice mediteranskih zeliščnic
(bazilike). 

 
 
 
 



RIMSKI MENI
MENSAE SECUNDAE / SLADICE 

 
DULCIA DOMESTICA – domača sladica / polnjeni datlji v medu

Sladica v kateri se združita meden okus datljev in ostrina popra. 
GLOBULI – kroglice iz prosa in skute

V oljčnem olju ocvrte prosene kroglice s skuto.
 

PIJAČE 
MULSUM - sladki napoj, suho belo vino z medom 

MULSUM SPERATI – Speratusov mulsum, rdeče vino z medom in začimbami
 
 

Pa dober tek! 
 
 
 
 


