MENU POLOPENZE SEZÓNA 2019
Hosté si objednávají od druhého dne pobytu
Pondělí

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 1a,3,9
Kuřecí steak na grilu, pečená sezonní zelenina, smetanové brambory 1a,3,7,10
Jelení guláš s brusinkami, karlovarský knedlík 1a,3,7,9
Fusilli s gorgonzolou a smetanovou omáčkou 1a,3,7,9
Creme Brulé 3,7

Úterý

Cappucino z medvědího česneku, se slaninou a chipsy z celozrnné bagety 1a,6,7,9
Pikantní vepřové regů, domácí bramboráčky 1a,3,7,9,10
Burgundská hovězí pečeně, jasmínová rýže 1a,9
Zeleninový salátek se smaženými kuřecími nugetkami 1a, 3, 7
Věneček s vanilkovým pudingem 1a,3,7

Středa

Mozzarella s pečenými cherry rajčátky, bazalkou a grilovaným toastem 1a,3,7
Krůtí medailonky na smetaně, se žampiony a červenou cibulkou,
dušená rýže 1a,7,9
Filátko z punkevního pstruha, pečené na česneku, s chřestem
a s bazalkovým pestem, vařený brambor 1a,4,7
Fettucinne s olivovou tapenádou a parmazánem 1a,3,7,8
Smetanový bavarois s ovocem 1a,3,7

Čtvrtek

Slepičí vývar s masem, Julienne zeleninou a nudlemi 1a,3,9
Telecí kuličky v rajčatové omáčce, těstoviny 1a,3,7,9
Grilovaný losos s omáčkou ze zeleného pepře, bramborové pyré 1a,4,7
Zeleninové rizoto se špenátem 7
Jablečný koláč 1a,3,7

Pátek

Carpaccio z červené řepy, s kozím sýrem a rukolovým salátkem 1a,7
Grilovaná vepřová panenka, protýkaná sezonní zeleninou
s hořčicovou om. šťouch. brambor 1a,7,9,10
Kuřecí perkelt, máslové špecle 1a,3,7,9
Uzený punkevní pstruh, zeleninový salátek, grilovaný toast 4,7,9,10
Mille-feuille 1a,3,7

Sobota

Krémová cuketová polévka s grilovanými crostini 1a,7,9
Hovězí stroganoff se žampiony a zakysanou smetanou, dušená rýže 1a,7,9,10
Pečená kachní prsa, s omáčkou z lesního ovoce, špekový knedlík 1a, 3, 7, 10
Fetucinne s lososem a smetanovou omáčkou 1a,4,7,9
Panna – cotta 7

MENU POLOPENZE SEZÓNA 2019
Hosté si objednávají od druhého dne pobytu
Neděle

Uzený punkevní pstruh na pikantním salátku s ředkvičkami 1a,4,7
Vepřová kotleta, pošírovaná ve smetaně se žampiony a šalvějí,
pečené brambory s česnekem a tymiánem 1a,7
Pečené kuřecí stehýnko, špikované oravskou slaninou, šťouchaný brambor 1a,7
Grilovaná zelenina zapečená s parmazánem 7
Ovocný sorbet

