Room Service
Denně / Daily
11.30 - 22.30
Poplatek za servis / Delivery charges 100 CZK
Pro objednání volejte linku / For order call 320
STUDENÉ PŘEDKRMY – NĚCO DOBRÉHO K PIVU | COLD TASTY STARTERS
120g Hovězí tataráček s topinkami
120g Beef Tartar with toasted bread

160 Kč / 6€

100g Nakládaný zrající sýr s feferonkou a cibulí
100g Poached pickled cheese with hot pepper and onion

125 Kč / 5€

150g Tlačenka s cibulí a octem
150g Brawn with onion and vinegar
100g Uzený jazyk s jemným křenovým salátkem, hořčičná omáčka
120g Smoked pork tongue with smooth horseradish salad, mustard sauce

59 Kč / 3€
135 Kč / 5€

POLÉVKY | SOUPS
Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou
Beef broth with noodles and vegetable

65 Kč / 3€

Tradiční kulajda s houbami a vejcem
Traditional south Bohemian mushroom soup with dill and poached egg

65 Kč / 3€

HLAVNÍ CHODY - TRADIČNÍ ČESKÁ KUCHYNĚ | MAIN COURSES - TRADITIONAL CZECH CUISINE
150g Hovězí guláš provoněný majoránkou se smaženou cibulkou a domácími bramboráčky
150g Beef Goulash with a scent of marjoram, fried onions and homemade potato pancakes

220 Kč / 10€

400g Pomalu pečené kachní stehno s červeným zelí a variací knedlíků
400g Slowly roasted duck leg with steamed red cabbage and variation of dumplings

355 Kč / 15€

150g Smažený vepřový / kuřecí řízek s vařeným bramborem / bramborovou kaší
150g Fried chicken / pork steak with boiled potatoes or mash potatoes

235 Kč / 10€

150g Tradiční hovězí / králičí stehno na smetaně s karlovarským knedlíkem a brusinkovým terčem
150g Traditonal beef / rabbit leg with cream sauce with Carlsbad dumpling and cranberry sauce

265 Kč / 12€

200g Grilovaný steak z vepřové krkovice s výpekem a pečenými bramborami
200g Grilled steak from pork with baked potatoes

225 Kč / 10€

300g Pomalu tažené jehněčí kolínko s jemným celerovým pyré
300g Slowly braised lamb shank with fine celery puree

530 Kč / 23€

150g Hovězí vídeňská roštěná s dušenou rýží
150g Vienna stewed steak with steamed rice

230 Kč / 10€

150g Špikované králičí stehno s listovým špenátem a bramborovým knedlíkem
150g Roast rabbit with potato dumplings and spinach

265 Kč / 12€

1,5 kg Pečené vepřové koleno s křenem, hořčicí, kyselou okurkou a čerstvým chlebem doporučujeme pro 1-2 osoby 680 Kč / 30€
1,5 kg Roasted pork knuckle with horseradish, mustard, pickled cucumber, pastry
200g Hovězí tataráček s topinkami
200g Beef Tartare with fried bread

290 Kč / 13€

150g Pečené filátko z candáta s jemným bramborovým pyré a tomatovým chutney
150g Baked fillet of pike-perch with potato puree and tomato chutney

395 Kč / 17€

Room Service
Denně / Daily
11.30 - 22.30
Poplatek za servis / Delivery charges 100 CZK
Pro objednání volejte linku / For order call 320
HLAVNÍ CHODY - MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ | MAIN COURSES - INTERNATIONAL CUISINE
150g Hovězí burger s čedarem a opečenou slaninou, hranolky s domácí tatarskou omáčkou
150g Beef Burger with Cheddar and bacon, French fries with homemade Tartar Sauce

335 Kč / 14€

500g Marinovaná kuřecí křídla pečená na medu, s čerstvou bagetkou a dipem ze zakysané smetany
500g Baked chicken wings marinated in honey with fresh baguette and sour cream dip

255 Kč / 11€

200g Steak z hovězí svíčkové s omáčkou ze zeleného pepře, pečené brambory Grenaille
200g Beef tenderloin steak with green pepper sauce, baked grenaille potatoes

590 Kč / 26€

200g Kuřecí prso Supreme s batátovým pyré a zelenými fazolkami
200g Chicken breast supreme with sweet potato puree and green beans with bacon

290 Kč / 13€

SALÁTY | SALADS
Variace čerstvé krájené zeleniny s olivami, červenou cibulí a balkánským sýrem
Variation of fresh sliced vegetables with olives, red onion and Balkan Cheese
Caesar salát s kuřecím masem, opečenou slaninou a parmazánem
Caesar Salad with chicken, bacon and Parmesan Cheese
Malý okurkový / rajčatový salát
Small cucumber / tomato salad

170 Kč / 7€
220 Kč / 10€
45 Kč / 2€

BEZMASÁ JÍDLA | VEGETARIAN COURSES
400 g Naše domácí kynuté knedlíky s jahodami / borůvkami, tvarohem a přelité rozpuštěným máslem
400 g Our homemade dumplings with strawberries / blueberries, cottage cheese
300 g Bramborové noky se smetanovým špenátem a parmazánem
300 g Potato gnocchi with spinach and Parmesan cheese

185 Kč / 8€
255 Kč / 11€

120 g Smažený sýr s vařeným bramborem a domácí tatarskou omáčkou
120 g Fried cheese with boiled potatoes and homemade Tartar sauce

185 Kč / 8€

200 g Grilovaná středomořská zelenina s parmazánem a pečenými bramborami Grenaille
200 g Grilled Mediterranean vegetables with Parmesan cheese and Grenaille potatoes

195 Kč / 8€

300 g Linguine aglio-olio peperoncino s parmazánem
300 g Linguine al aglio, olio e peperoncino with Parmesan cheese

245 Kč / 11€

DEZERTY | DESSERTS
3 ks Domácí lívance s borůvkami a zakysanou smetanou
3 pcs Homemade pancakes with blueberries and sour cream

135 Kč / 5€

80g Jablečný štrúdl s vanilkovou zmrzlinou
80g Apple strudel with vanilla ice-cream

120 Kč / 5€

150g Výběr českých sýrů na prkénku
150g Variety of Czech cheeses

170 Kč / 7€

Zmrzlina a sorbety dle denní nabídky
Ice cream and sorbets of the day, one scoop

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání.
Service staff provide you information about contained allergens.

45 Kč / 2€

