
 

PŘEDKRMY A SALÁTY

Mozzarela

provoněným bílým balzamikový

Jelení carpaccio s marinovanými

hrubozrnou

Tatarský

s jemně sekanou banánovou

s grilovanými kuřecími prsíčky, ančovičkami, restovanou

silný masový vývar s kořenovou

PŘEDKRMY A SALÁTY 

 

Mozzarela salát s rukolovými lístky 

balzamikovým octem s kapkou olivového oleje a pečenými cherry rajčaty

135 Kč 

 

lení carpaccio s marinovanými houbami 

rubozrnou mořskou solí a špenátovými lístky 

155 Kč 

 

Tatarský biftek z falešné svíčkové 

banánovou šalotkou, chilli papričkami a česnekovými

170 Kč 

 

Caesar salát Cardini 

prsíčky, ančovičkami, restovanou slaninou a chlebovými

150 Kč 

 

POLÉVKY 

 

Hovězí Karabáček 

vývar s kořenovou zeleninou, petrželovými lístky a strouhaným

105 Kč 

 

Zapečená cibulová polévka 

s vejci a jemně sekanou pažitkou 

65 Kč 

oleje a pečenými cherry rajčaty 

papričkami a česnekovými topinkami 

slaninou a chlebovými krutónky 

ístky a strouhaným křenem 



 

BURGERY, STEAKY & TORTILLY

Hovězí burger z irského

s restovanou slaninou, 

Grilovaný

s bramborami pečenými v horkém

Hovězí Pastrami z květové

do růžova pečený steak krájený 

Tortilla s grilovanými

salátovými lístky, zahradní

T

Spaghetti 

typické italské těstoviny s česnekovými

(BEZLEPKOVÁ VARIANTA NA VYŽÁDÁNÍ)

URGERY, STEAKY & TORTILLY 

 

Hovězí burger z irského podplečí 

slaninou, banánovou šalotkou a smaženými bramborovým

215 Kč 

 

Grilovaný Rumpsteak z uruguayské pampy 

pečenými v horkém popelu, grilovanou středomořskou zeleninou a rozmarýno
větvičkami 

320 Kč 

 

Hovězí Pastrami z květové špičky 

 na jemné plátky v křupavé ciabatta s restovanými
listovým salátem 

235 Kč 

 

Tortilla s grilovanými kuřecími proužky 

ístky, zahradní zeleninou a jogurto-česnekovou omáčkou

145 Kč 

 

TĚSTOVINY & RIZOTA 

 

Spaghetti Aglio olio e peperoncini 

těstoviny s česnekovými plátky, kapkou toskánského olivového oleje a chilli

(BEZLEPKOVÁ VARIANTA NA VYŽÁDÁNÍ) 

135 Kč 

 

 

bramborovými lupínky 

zeleninou a rozmarýnovými 

v křupavé ciabatta s restovanými žampióny a malým 

omáčkou 

oleje a chilli papričkami 



 

krátké těstoviny se zahradními

(BEZLEPKOVÁ VARIANTA NA VYŽÁDÁNÍ)

italské rizoto z rýže Nano Vialone Veronese s jarní

Supreme z kukuřičného

s vařeným zeleným

s pasteveckými

Jelení

praženými mandlemi a kořenovou

Zámecký

s křupavým

Penne all´Arrabbiata 

těstoviny se zahradními rajčaty, restovanou cibulí a čerstvě strouhaným

(BEZLEPKOVÁ VARIANTA NA VYŽÁDÁNÍ) 

145 Kč 

 

Risoto Primavera 

rizoto z rýže Nano Vialone Veronese s jarní zahradní zeleninou, chřestovými
strouhaným parmazánem 

145 Kč 

 

HLAVNÍ JÍDLA 

 

Supreme z kukuřičného kuřátka 

zeleným chřestem, petrželovými bramborami a jarní cibulkou

195 Kč 

 

Smažená vepřová krkovice 

s pasteveckými bramborami a pečeným citrónem 

165 Kč 

 

Jelení ragú s černou omáčkou 

mandlemi a kořenovou zeleninou, servírované s vídeňskými

195 Kč 

 

Zámecký guláš z hovězí kližky 

křupavým kořenovým chlebem a smaženou cibulkou 

155 Kč 

 

strouhaným parmazánem 

zeleninou, chřestovými špičkami a čerstvě 

cibulkou 

, servírované s vídeňskými noky 



 

Zeleninové

směs luštěnin a restované zeleniny s kari

(BEZLEPKOVÁ VARIANTA NA VYŽÁDÁNÍ)

Kuřecí

s bramborovou

a švestkovou omáčkou

Zeleninové kari s cizrnou a Fava fazolemi 

zeleniny s kari kořením, kapkou kokosového mléka a chilli

140 Kč 

 

DĚTSKÁ JÍDLA 

 

Těstoviny s rajčaty 

a čerstvě strouhaným sýrem 

(BEZLEPKOVÁ VARIANTA NA VYŽÁDÁNÍ) 

65 Kč 

 

Kuřecí proužky smažené v cornflakes 

s bramborovou kaší přelitou horkým máslem 

105 Kč 

 

Ftipná kaše 

s kakaem a čokoládovými lentilkami 

55 Kč 

 

DEZERTY 

 

Čápy s mákem 

omáčkou provoněnou badyánem, zakysaná smetan

85 Kč 

 

 

 

mléka a chilli papričkami 

smetana 



 

výběr ze 

Sestavte

Informace o obsažených
Ceny jsou uvedeny

ZámekLoučeň . 289 37 Loučeň . T +420 325 585 381 . E hotel

LOUČEŇ,a.s. . Václavskénám. 19 . 110 00 . Praha 1

Panna Cotta Piňa Colada 

s čerstvým ananasem a šlehačkou 

85 Kč 

 

Zmrzlinové Uno/ Duo / Trio 

 smetanových a ovocných zmrzlin dle nabídky 

40/ 70/ 95Kč 

 

Jablečný závin 

s vlašskými jádry a šlehačkou 

75 Kč 

 

Sestavte si svůj salát, prosím! 

 

Směs listových salátů 

Rukolové lístky 

Zahradní rajčata 

Salátové okurky 

Čerstvá paprika 

Karotka 

70 Kč / 100 Kč 

 

Informace o obsažených alergenech vám na vyžádání poskytne obsluha.
uvedeny včetně platné DPH a jsou platné od 7.1. 2017.

Maxmilian Lifestyle Resort 
ZámekLoučeň . 289 37 Loučeň . T +420 325 585 381 . E hotel-maxmilian@zamekloucen.cz

 
Provozovatel 

LOUČEŇ,a.s. . Václavskénám. 19 . 110 00 . Praha 1 

obsluha. 
platné od 7.1. 2017. 

maxmilian@zamekloucen.cz 


