Studené předkrmy: porce

CZK

Carpaccio z červené řepy s kozím sýrem (7)

75,-

Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou (1,3,7,8)

65,-

Kachní prsa na kytičce salátu, balsamico-medový přeliv, pomeranč

95,-

Polévky: porce
Kuřecí vývar s masem a nudlemi (1,3,9)

35,-

Bramboračka s houbami (1,9)

35,-

Česnečka (1,9)

35,-

Zvěřinový vývar s masovými knedlíčky (1,3,9)

35,-

Bažantí vývar s masem a domácími nudlemi (1,3,9)

65,-

Ryby:
1 ks

Pstruh pečený na másle s mandlemi (1,4,8)

150 g Pečený candát s grilovanou zeleninou ( paprika, cuketa, cibule) (1,4)

175,275,-

Jehněčí, křepelky:
1 ks
2 ks

Jehněčí kolínko pečené na rozmarýnu, růžičková kapusta dušená
na česneku (1)

240,-

Křepelky nadívané mandlovou nádivkou, listový špenát (1,3,7,8)

295,-

Speciality:
150 g Svíčková pečeně na smetaně s brusinkami, houskový knedlík
(1,3,7,9,10)

165,-

200 g Špíz METTERNICH (kuřecí prsa, vepřová panenka, hovězí svíčková)
zdobený zeleninou

210,-

150 g Kachní prsa s brusinkovou omáčkou

210,-

Jídla z hovězí svíčkové:
200 g Hovězí steak na pepři (4 druhy pepře) (1,7,)

320,-

200 g Hovězí steak na grilu s bylinkovým máslem (7)

320,-

Jídla z vepřového masa:

Kč

150 g

Medailónky z vepřové panenky na hříbkách (1,7,)

220,-

200 g

Plněná vepřová kotleta listovým špenátem, nivou a vlaš. ořechy (1,8)

210,-

Jídla z kuřecího masa:
200 g Kuřecí špíz, fazolky se slaninou

165,-

150 g Smažený kuřecí řízek, citrón (1,3,7)

130,-

Jídla ze zvěřiny:
150 g Srnčí guláš, domácí houskový knedlík (1,3,7)

175,-

150 g Srnčí medailonky s hříbkovou omáčkou (1,7)

295,-

150 g Jelení medailonky se švestkovou omáčkou (1,7,)

275,-

200 g Jelení steak s pečenými kaštany, dýně Hokkaidó

410,-

České speciality:
1/2

Pečené kachny, červené zelí, bramborový a houskový knedlík (1,3,7)

210,-

150 g Srnčí kýta na smetaně, domácí houskový knedlík (1,3,7,9,10)

175,-

1 ks

165,-

Králičí stehno na smetaně, domácí houskový knedlík (1,3,7)

150 g Vepřová pečeně, bílé a červ. zelí, bramborový a houskový knedlík (1,3,7) 130,150 g Pečené vepřové špalky, špenát, domácí bramboráčky (1,3,7)

130,-

Bezmasá jídla:
100 g Smažený sýr (eidam), tatarská omáčka (1,3,7,10)

130,-

Studené jídlo:
150 g Studená mísa (šunka, salám, Eidam, máslo, okurka, chléb) (1,7,)

200,-

Přílohy: porce

Kč

Vařené brambory

35,-

Opečené brambory

35,-

Bramborové hranolky (Pommes frites)

35,-

Bramborové rösti (1,3,6,7)

35,-

Bramborové krokety (1,3,7)

35,-

Domácí bramboráčky (1,3,7)

35,-

Dušená rýže

35,-

Domácí houskový knedlík (1,3,7,)

35,-

Domácí bramborový knedlík (1,3,7)

35,-

Tatarská omáčka (3,7,10)

25,-

Ďábelská omáčka (3,7,10)

25,-

Česneková omáčka (3,7,10)

25,-

Toast 2 ks

15,-

Saláty: porce
Míchaný salát

59,-

Řecký salát (7)

75,-

Salátová mísa s kuřecími nudličkami, toast

130,-

Směs listových salátů s med. dresinkem a zapečeným kozím sýrem (7)

130,-

Restované žampiony se slaninou, polníčkem, hrubozrnou hořčicí a
kysanou smetanou (7,10)

130,-

Moučníky: porce
Domácí lívanečky s malinovou omáčkou, tvarohem a šlehačkou (1,3,7)

59,-

Palačinky s ovocem, zmrzlinou a domácí šlehačkou (1,3,7)

59,-

Povidlové taštičky s medem, vlašskými ořechy a šlehačkou (1,3,7,8,12)

59,-

Jablečný závin s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou (1,3,7,8)

49,-

Domácí ovocný koláč se šlehačkou (1,3,7)

45,-

Čísla alergenů obsažených v potravinách jsou uvedeny v závorce.!!!
Seznam alergenů k nahlédnutí u obsluhy !!!

šéfkuchař: Luboš Černý
ceny včetně 21 % DPH

vedoucí hotelu: Milan Kuželovský
platné od: 01.04.2015

