Jídelní lístek
PŘEDKRMY
100g

Grilovaný kozí sýr s hruškou a ostružinovou omáčkou

75,-

100g

Zapečený hermelín v italské slanince s brusinkami

75,-

100g

Carpaccio z hovězí svíčkové s praženými kapary, sušenými rajčaty
a parmazánovými hoblinami

140,-

POLÉVKY
0,25l

Ruský boršč

45,-

0,25l

Silný hovězí vývar s játrovými knedlíčky

45,-

HLAVNÍ CHODY
150g

Hovězí líčka dušená na víně s bramborovým pyré
a restovanou zeleninou

180,-

150g

Vepřová panenka s hříbkovou omáčkou, šťouchané brambory

165,-

150g

Biftečky z vepřové panenky se švestkovou omáčkou,
opečený brambor

175,-

150g

Řízečky z vepřové panenky s bramborovou kaší

155,-

150g

Špikovaná panenka slaninou podávaná na lůžku z grilované zeleniny

165,-

150g

Pečený losos s citrónovou omáčkou, vařené brambory
a pečená cherry rajčátka

185,-

150g

Losos na grilu s koprovou omáčkou, petrželový brambor

185,-

200g

Candát na kmíně s listovým špenátem a opečenou slaninou

245,-

100g

Pstruh grilovaný na másle s vůní čerstvých bylinek, vařený brambor

135,-

(každých 10g navíc 4,-)
150g

Kuřecí steak s grilovaným lilkem v parmazánové krustě,
bylinkové medailonky

165,-

200g

Gnocchi guatro formaggi s kuřecím masem

175,-

200g

Gnocchi s kuřecím masem, listovým špenátem
ve smetanové omáčce sypané parmazánem

179,-

1ks

Jehněčí kolínko pečené na víně a zelenině, šťouchaný brambor

180,-

100g

Hermelín v bramboráku

125,-

www.hoteluhrncire.cz

SALÁTY A LEHKÉ POKRMY
200g

Rukolový salát s mozzarellou a sušenými rajčaty,
ochucený olivovým olejem podávaný s opečenými toasty

200g

Variace listových salátu s Cesar dresingem
a grilovanými kuřecími prsíčky s krutony

200g

110,130,-

Trhané saláty s plátky vepřové panenky, restovanou šalotkou,
cherry rajčátky a hořčičným dresingem

130,-

200g

Zeleninový salát s bylinkovou zálivkou

75,-

200g

Šopský salát

75,-

DEZERTY
Palačinky s jahodovou marmeládou, vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou 85,Bramborové placky s povidly, vanilkovým tvarohem posypané ořechy

75,-

Švestkový koláč sypaný drobenkou, šlehačka

55,-

Staročeský medovník

49,-

NĚCO K PIVKU
100g

Ďábelská topinka

99,-

200g

Tatarský biftek, 4ks topinek

200g

Cibulové kroužky

266,49,-
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STEAKOVÁ KARTA
200g
250,160,130,130,200,230,-

Hovězí svíčková
Vepřová panenka
Vepřové karé b.k.
Kuřecí prsa
Norský losos
Filet z candáta

250g
300,200,160,160,250,-

300g
350,240,195,195,295,-

Mix gril (100g hovězí svíčková, 100g vepřové karé, 100g kuřecí prsa) 255,-

ÚPRAVA MASA
RARE

-

MEDIUM

-

WELL DONE

PŘÍLOHY
(39,-/ porci)
petrželové brambory, opečené brambory, kořeněné medailonky, bramborové
hranolky, pečená brambora s žervé z modrého sýra, bramboráčky, americký brambor
koš pečiva - rozpékaná bagetka
máslová kukuřice, grilované plátky cukety, pečená cherry rajčátka, grilovaná paprika,
zelené fazolky na slanině, grilovaná zelenina, listový špenát na másle

OMÁČKY
(35,-/porci)
teplé: pepřová, smetanovo-houbová, smetanovo-sýrová
studené: žervé z modrého sýra, BBQ, brusinková, domácí tatarka

MENU PRO 4 OSOBY
200g vepřová panenka, 200g hovězí svíčková, 200g kuřecí prsa, 200g norský losos,
grilovaná zelenina, 4ks bramboráčky, pečená brambora s žervé z modrého sýra
790,- Kč
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