JÍDELNÍ LÍSTEK
Předkrmy
Domácí paštika z kachních jater s cibulovou marmeládou
a trhaným salátem, pečivo

149,-Kč

Rozpečený kozí sýr Feta s bazalkou a omáčkou z pečených
paprik, pečivo

159,-Kč

Skandinávský losos „Gravlax“ marinovaný v mořské soli,
hrubém cukru a kopru s dresingem ze zakysané smetany, toast

169,-Kč

Jemně uzený filet ze pstruha podávaný s jablečným křenem, pečivo

159,-Kč

Polévky
Česnečka se šunkou, sýrem a chlebovými krutony

59
49,-Kč

Polévka dle denní nabídky

59
49,-Kč

Saláty
Salát „Harmonie“
Hranolky z kapra podávané na lůžku z listových salátů
a limetovým dresingem

219,-Kč

Salát „Luna park“
Trhaný salát s pečenou červenou řepou, kozím sýrem Feta,
sušenou šunkou Proscuitto a balsamikovým dresingem

219,-Kč

Salát Caesar s krutóny a grilovaným kuřecím masem
Ledový a římský salát s ančovičkovým dresinkem, opečenou
slaninou a parmezánem

219,-Kč

Šopský salát
Salát z paprik, rajčat, okurky a cibule s balkánským sýrem

129,-Kč

FIT salát
Listový salát s rukolou a francouzskou zálivkou

129,-Kč

Zvěřina z lesního revíru Kladská - okolí hotelu
Růžový jelení hřbet na grilu s brandy a restovanými lesními houbami

379,-Kč

Zvěřinové ragů na jalovci se strouhaným perníkem

339,-Kč

Srnčí guláš na rozmarýnu a červeném víně podávaný s houskovým knedlíkem

229,-Kč

Šéfkuchař doporučuje ryby, převážně z vlastních chovných rybníků
Vykostěný říční pstruh pečený na roštu s bylinkovým máslem

259,-Kč

Steak z lososa pečený na másle s grilovanými cherry rajčaty
a vinnou omáčkou

289,-Kč

Filet z kapra pečený na česneku a rozmarýnu

249,-Kč

Krémové citrónové risotto s opečenými krevetami, rukolou a parmezánem

229,-Kč

Speciality naší kuchyně
Masová jehla „Luna park“ marinovaná v Dijonské hořčici,
podávaná s čerstvou grilovanou zeleninou

249,-Kč

Grilované kuřecí prsíčko plněné sušenými rajčaty, servírované
s grilovanou zeleninou a přelité pomerančovým sosem

219,-Kč

Dušené králičí stehno na divoko s bílým vínem a špenátem

219,-Kč

Smažené řízky z vepřového a kuřecího masa

189,-Kč

Pikantní hovězí steak z vysokého roštěnce s pepřovou omáčkou

249,-Kč

Bezmasá jídla
Italské krémové risotto se sušenými rajčaty a rukolou,
podávané s vlašskými ořechy a parmezánem

189,-Kč

Restované domácí bramborové gnocchi se smetanou, špenátem a rukolou

169,-Kč

Dětské jídlo
Grilované kuřecí prsíčko s bramborovou kaší

149,-Kč

Přílohy
Houskový knedlík
Máslový brambor
Bramborová kaše
Restované brambory s cibulkou
Restované bramborové gnocchi
Grilovaná zelenina
Hranolky
Krokety
Pečivo ( bílé, tmavé ) porce

35,-Kč
35,-Kč
45,-Kč
45,-Kč
45,-Kč
59,-Kč
45,-Kč
45,-Kč
25,-Kč

Deserty
Domácí jablečný závin s horkým vanilkovým krémem a zmrzlinou

109,-Kč

Knedlíky plněné sezónním ovocem, podávané s tvarohovým krémem,
šlehačkou a máslem

139,-Kč

Jemné bramborové taštičky plněné švestkovými povidly,
přelité máslem a sypané perníkovou strouhankou

139,-Kč

Palačinky s ovocnou zavařeninou a šlehačkou, podávané
s přísadami dle Vaší chutě.
Nabízíme tyto variace:
- s čokoládou a ořechy
- se zmrzlinou ( 2 kopečky )
- s medem a ořechy
- s horkým lesním ovocem
- s horkými malinami

139,-Kč

Výpis alergenů je dostupný na vyžádání u obsluhy.
Všechny ceny jsou smluvní.

Zmrzlinové poháry
WAIKIKI
- míchaná zmrzlina, banán, šlehačka, posyp, poleva

129,-Kč

HAWAI
- míchaná zmrzlina, ananas, šlehačka, poleva, oplatka

129,-Kč

LAMBADA
- ořechová a vanilková zmrzlina, šlehačka, posyp, poleva, oplatka

129,-Kč

MONAKO
- vanilková zmrzlina, vaječný likér, šlehačka, oplatka

129,-Kč

LILI
- míchaná zmrzlina, jogurt, ovoce, šlehačka, poleva

129,-Kč

KISS
- čokoládová zmrzlina, šlehačka, višňový likér, oplatka, poleva

129,-Kč

DREAM
- vanilková zmrzlina, horké maliny, šlehačka

129,-Kč

Zákusky

65,-Kč

Dle denní nabídky

CONTIENE CRUSTACEANS
GLUTEN

NUTS

CELERY

EGGS

FISCH

PEANUTS

SOYA

MILK

MUSTARD

SEZAME
SEEDS

MOLLUSCS

LUPIN

SULPHUR
DIOXIDE

Our dishes contain all allergens.
Naše pokrmy obsahují všechny alergeny.

