
 

Informaci o alergenech obsažených v námi podávaných pokrmech Vám rádi na požádání předložíme 

All prices are in CZK / Všechny ceny jsou v Kč 

 

SPECIAL CHRISTMAS MENU / SPECIÁLNÍ VÁNOČNÍ MENU 
 

3-courses for 750,- CZK / 3 chody za 750,- 

 

SOUP / POLÉVKA 

Creamy fish soup with bread croutons 

Krémová rybí polévka s chlebovými krutony 

 

Ox tail broth with pasta and fresh parsley 

Vývar z hovězí oháňky se strouháním a čerstvou petrželí 

 

 

STARTER / PŘEDKRM 

Snails au gratin with herbal butter, served with crispy garlic baguette 

Šneci zapečení s bylinkovým máslem, podávaní s křupavou česnekovou bagetou 

 

Poultry paté with five kind of spices and shallot, served with toast 

Drůbeží paštika s kořením pěti vůní a šalotkou, podávaná s toastem 

 

Portobello au gratin with two kinds of cheese and white sausage with piquant crust 

Portobello zapečené se dvěma druhy sýrů a vinná klobása s pikantní krustou 

 

 

MAIN COURSE / HLAVNÍ CHOD 

Czech carp or pork schnitzel fried in butter, served with traditional potato salad with ham 

Třeboňský kapr nebo vepřový řízek smažený na másle, s tradičním bramborovým salátem se šunkou 

 

Roast duck leg in gravy, served with traditional hail baked with mushrooms and baked apple and raisins 

Pečené kachní stehno ve vlastní šťávě, podávané s tradičním houbovým kubou a pečeným jablkem s rozinkami 

 

Turkey breasts larder with dried fruits, served in gingerbread sauce and couscous with nuts 

Krůtí prsa nadívaná sušeným ovocem, podávaná v perníkové omáčce s dušeným kuskusem a ořechy 

 

 

DESSERT / DEZERT 

Apple strudel with walnuts and vanilla sauce 

Jablečný závin s vlašskými ořechy a vanilkovou omáčkou 

 

Variation of traditional Christmas sweets and sweet bread 

Variace tradičního vánočního cukroví s vánočkou 

 

Panna cotta with egg liquor and almond chips 

Panna cotta s vaječným likérem a lupínkami mandlí 

 

Ice cream with dried plums and home-made gingerbreads 

Zmrzlina se sušenými švestkami a domácí perníčky 


