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Jelení carpaccio s rukolovými lístky
marinovanými houbami, máslovými toasty a kapkou olivového oleje

Deer Carpaccio with rocket leaves
marinated mushrooms, buttered  toasts and a drop of olive oil 

 

155 Kč

Zvěřinový sulc
s jemně krájenou banánovou šalotkou, bylinkovým vinaigrettem a plátky žitného chleba

Venison aspic
with fine chopped shallots, herbs vinaigrette and slices of rye bread

 

125 Kč

Paštička s dančím ragú
s kořenovou zeleninou, praženými mandlemi a omáčkou z červeného vína

Fallow-deer ragout
with root vegetable, roasted almonds and red wine sauce

 

145 Kč

STUDENÉ A TEPLÉ PŘEDKRMY
/ COLD & WARM STARTERS
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Čirý vývar z bažantů
s celestinskými nudlemi, zeleninovou julienkou a kapkou starého Sherry

Clear pheasant bouillon
with Celestine noodles, vegetable julienne  and a drop of Old Sherry

 

75 Kč

Houbová polévka
se smetanou a smaženými lupínky topinambury

Mushrooms soup 
with cream and fried Jerusalem artichoke slices

 

65 Kč

POLÉVKY
/ SOUPS

SVATÝ HUBERT
2017
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Špikovaná jelení kýta se smetanovou omáčkou
domácími ubrouskovými knedlíky a divokými brusinkami

Spiked deer meats with cream sauce
home-made dumplings and wild cranberries 

 

240 Kč

Kančí kýta se šípkovou omáčkou
s kapkou červeného vína a domácími bramborovými noky

Wild boar with rosehip sauce
with a drop of red wine and homemade potato gnocchi

 

195 Kč

Smažený jelení řízek Hubert
s jemně sekanou petrželkou, lehkým bramborovým salátem a pečenými citróny

Deer Schnitzel Hubert
with fine chopped parsley, light potato salad and roasted lemon

 

190 Kč

Pečená prsa divoké kachny
s jablkovou remuládou, kapkou červeného vína a bramborovými lokšemi

Roasted wild duck breast 
with apple remulade and a drop of red wine and potato slapjacks

 

275 Kč

Zvěřinový burger
s křupavou slaninou, rajčaty a smaženými zeleninovými hranolky

Venison burger  
with crispy bacon, tomatoes and fried vegetable frites

 

195 Kč

HLAVNÍ JÍDLA
/ MAIN DISHES

SVATÝ HUBERT
2017



5

SVATÝ HUBERT
2017

½ Špikovaná jelení kýta se smetanovou omáčkou
domácími ubrouskovými knedlíky a divokými brusinkami

½ Spiked deer meats with cream sauce
home-made dumplings and wild cranberries

 

155 Kč

Těstoviny s čerstvými rajčaty
bazalkovými lístky a strouhaným parmazánem

Pasta with fresh garden tomatoes
basil leaves and grated parmesan cheese

 

95 Kč

Ftipná kaše
s kakaem, horkým máslem a čokoládovými lentilkami

Semolina Porridge
with cocoa, hot butter and chocolate bonbons

 

75 Kč

DĚTSKÁ JÍDLA
/ CHILDREN DISHES
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Meruňkové knedlíky
sypané strouhaným tvarohem a přelité horkým máslem

Apricot dumplings
sprinkled with grated quark cheese and topped with hot butter

 

95 Kč

Domácí jablkový závin
se skořicovou zmrzlinou a šlehačkou

Home-made apple Strudel
with cinnamon ice cream and whipped cream

 

95 Kč

Čápi s mákem
švestkovou omáčkou provoněnou badyánem a zakysanou smetanou

Traditional Chateau Loučeň dessert Čápi s mákem
potato gnocchi with sweet poppy seeds, crème fraiche and plum sauce perfumed with star anise

 

95 Kč

DEZERTY
/ DESSERTS


