
MINUTKOVÉ MENU
RESTAURACE HOTELU MONÍNEC

PŘEDKRMY
Hovězí tatarák, žloutky, cibulky, kapary, topinka  157 Kč

Trhaný vepřový bok, opečený chléb, dijonská hořčice, okurčičky, hořčičné semínko, marinovaná cibulka 128 Kč

Jemný kozí sýr s marinovanou řepou, dýně, mladé lístky   148 Kč

POLÉVKY
Slepičí vývar se zeleninou, domácími nudlemi a játrovými knedlíčky  85 Kč

Polévka dle denní nabídky

DĚTSKÁ JÍDLA
Smažený dětský řízek, bramborová kaše   155 Kč

Dětský přírodní plátek, bramborová kaše  155 Kč

Špagety s drcenými rajčaty a parmezánem  135 Kč

Bramborové šišky s cukrem, mákem, máslem a mandlemi 135 Kč

HLAVNÍ CHODY
Burger z mletého hovězího chuck rollu v máslové briošce, slanina, cheddar, 
cibulová marmeláda, zelenina a steakové hranolky, bylinková majonéza  289 Kč

Smažený řízek z vepře Duroc, bramborová kaše s máslem, pikantní okurka 239 Kč

Krk z divočáka, ragú z černého kořene, jemný knedlík, jalovcová omáčka   315 Kč

Vepřová panenka 53 °C, houbová omáčka, polenta, růžičková kapusta  255 Kč

Kuře na paprice, zakysaná smetana, opečené špecle, pečená paprika  235 Kč

Pstruh duhový, kopr, smetana, citron, dýňové pyré, restovaná dýně  259 Kč

Ragú z růžičkové kapusty, šalotka, česnek, smetana, bílé víno, jemný knedlík, nakládaný celer  189 Kč

Tarhoňa, lesní houby, vejce 63°C, sýrový chips a salátek z mladých lístků, koprový olej  189 Kč

SALÁTY
Caesar salát s kuřecím masem, naším dresinkem, slaninou, krutony a parmezánem    229 Kč

DEZERTY
Bramborové knedlíky plněné švestkami, švestková omáčka, slivovice, mák, vanilková zmrzlina  98 Kč

Čokoládový řez, višně, mandlová drobenka, višňový gel, pistáciová zmrzlina  115 Kč

Koláč s vlašskými ořechy, kyselá jablka, slaný karamel, citronový sorbet 125 Kč
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Informace o alergenech obsažených v pokrmech jsou k dispozici na vyžádání u obsluhy.


