K našim jídlům
doporučujeme
vína Heiß z oblasti WAGRAM.
pantone 7727

Předkrmy
70 g

100 g

Jídelní lístek

Carpaccio z hovězí svíčkové zakapané
olivovým olejem a hoblinkami parmazánu
zdobené rukolou a piniovými oříšky,
česneková bagetka (1,7,8)

195 Kč

Zauzené filátko ze pstruha,
křenovo-brusinková šlehačka, bílé pečivo (1,4,7)

175 Kč

Käspresknödelsuppe
Silný hovězí vývar s mačkaným sýrovým
knedlíkem a zeleninou Julienne (1,3,7,9)

75 Kč

Silný hovězí vývar s masem,
nudlemi a zeleninou Julienne (1,3,7,9)

69 Kč

0,22 l

Česneková krémová polévka s krutony (1,7)

69 Kč

0,22 l

Dle denní nabídky

45 Kč

0,22 l

150 g

Filet z candáta na restovaném pórku
a koktejlových rajčátkách, přelitý citronovým
máslem, vařené brambory s petrželkou (4,7)

150 g

Hovězí svíčková na smetaně s houskovým
knedlíkem, citrónem a brusinkami (1,7,9,10)

275 Kč

100 g

Salatschüssel – malý míchaný salát
z trhaných salátů a čerstvé zeleniny (10)

55 Kč

150 g

Wienerschnitzel – řízek z vepřové kotlety,
Vídeňský bramborový salát, citron
a brusinky (1,3,7,10)

175 Kč

150 g

Míchaný zeleninový salát s dresinkem
a grilovanou vepřovou panenkou,
rozpékaná bylinková bageta (1,8,10)

185 Kč

150 g

Cordon blue z vepřové kotlety,
smažené bramborové hranolky,
citron a brusinky (1,3,7)

205 Kč

150 g

Caesar salát s kuřecím masem,
hoblinkami parmezánu a krutony (1,3,7,10)

195 Kč

450 g Grilovaná vysoká vepřová žebra,
pečená brambora s pažitkovým dipem,
restovaný kukuřičný klas na másle (7)

345 Kč

150 g

215 Kč

Špagety Bolognese, parmazán (1,3,9)

350g

Kaiserschmarn – Císařský trhanec
s rozinkami a jablíčkovým pyré (1,3,7)

95 Kč

110 g

Čokoládový fondant, malinový rozvar,
čerstvé ovoce a šlehačka (1,3,7)

85 Kč

Palačinky s meruňkovou marmeládou/nutellou
sypané cukrem, zdobené ovocem, šlehačka (1,3,7)

85 Kč

2 ks

110 Kč

100 g

Grilovaný páreček, hranolky, kečup

75 Kč

100 g

Kuřecí řízeček, hranolky, kečup (1,3,7)

110 Kč

300 g Käsenockerl – naše špecle s pivním sýrem,
sypané praženou cibulkou a pažitkou (1,3,7)

145 Kč

250 g Špagety s bylinkovým pestem, sušenými
rajčátky, rukolou a parmezánem (1,3,7,8)

185 Kč

135 Kč

160 g

Schweizer Wurst-käse Salat – s cibulí,
okurkem, paprikou, rajčaty, pečivo (1,7)

100 g

Olomoucké tvarůžky nakládané v pivě
s cibulkou a kozím rohem, máslo, chléb (1,7)

95 Kč

200 g Smažené bramborové chipsy
s česnekovým dipem (7)

85 Kč

100 g

115 Kč

Pražené solené mandle (8)

Ostatní

Vege

Pro děti
180 g

Vepřová panenka na žampionovém ragú
se špeclemi podávaná na pánvi (1,3,7,10)

Na chuť

300 g Bauerngröstel v pánvi
170 Kč
restované brambory na cibulce a slanině,
sázené vejce, zelný salát (3) Možno připravit i jako Vege.

325 Kč

Marinovaný losos pečený na grilu s restovanou 325 Kč
zeleninou, citronovo-hořčičný medový dip (4,10)

veganské jídlo

Saláty

Dezerty

Ryby
150 g

inspirováno rakouskou kuchyní

Hlavní chody

Polévky
0,22 l

Kombinujeme českou a rakouskou kuchyň.
Máme v tom zkušenosti.
Přejeme dobrou chuť.

200 g Smažené bramborové hranolky

65 Kč

200 g Štouchané brambory s cibulkou

50 Kč

50 g

Tatarka (3,7,10)

40 Kč

50 g

Kečup

30 Kč

50 g

Pečivo (1)

20 Kč

55 g

Rozpékaná česneková bageta (1,7,10)

55 Kč

SEZNAM ALERGENŮ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obiloviny obsahující lepek
Korýši a výrobky z nich
Vejce a výrobky z nich
Ryby a výrobky z nich
Jádra podzemnice olejné (arašídy)
a výrobky z nich
Sójové boby a výrobky z nich
Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)

8.
9.
10.
11.
12.

Skořápkové plody
Celer a výrobky z něj
Hořčice a výrobky z ní
Sezamová semena a výrobky z nich
Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích
vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l
13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14. Měkkýši a výrobky z nich

www.hotelflora.cz

