Speciality dle denní nabídky
V případě zájmu o zaslání denní nabídky nám zašlete email na adresu: restaurace.spindl@amenity.cz

Dětské menu / Kids menu / Kindermenü
Domácí kuřecí polévka s masem a nudlemi
Homemade chicken noodle soup with meat
Hausgemachte Suppe mit Hühnerfleisch und Nudeln

38,-

Kuřecí roláda s mrkví, bramborová kaše
Chicken roulade with carrots, mashed potatoes
Hühnerroulade mit Karotte und Kartoffelbrei

98,-

Ryba dle denní nabídky - pošírovaná, vařený brambor
Poached fish of the day, boiled potatoes
Fisch des Tages, gekochte Kartoffel
Domácí krupicová kaše s borůvkami a drobenkou
Homemade blueberry Porridge
Hausgemachte Grießbrei mit Heidelbeeren und Bröselteig

119,-

89,-

Polévky / Soups / Suppen
Silný hovězí vývar s masem a kořenovou zeleninou
Strong beef broth with meat and root vegetables
Starke Rinderbrühe mit Fleisch und Wurzelgemüse

69,-

Domácí gulášová polévka
Homemade beef goulash soup
Hausgemachte Gulaschsuppe

74,-

Saláty / Salads / Salate
Variace listových salátů s filetovaným kachním prsem a malinovou zálivkou
Lettuce salad with duck breast and raspberries sauce
Variation von Blattsalat mit Entenbrust und Himbeeren-Soße

249,-

Mix trhaných salátů s pečenou červenou řepou, hoblinky kozího sýru, piniové oříšky
Mixed salad greens with roasted beetroot and goat cheese, pine nuts
Mix von Salat mit gebratene Rote Beete und Ziegenkäse, Pinienkernen

179,-

Salát s rybou dle denní nabídky *
Salad with fish of the day *
Salat mit Fisch des Tages *
		
*Denní nabídku vám sdělí váš číšník nebo šéfkuchař / *Please, ask your waiter or chef / *Fragen Sie bitte Ihren Kellner oder Chef

Pro ty, co neradi maso / Vegetarian dishes / Unser Angebot für Vegetarianer
Čerstvé penne s domácím pestem, rukolou, mladými rajčátky a kozím sýrem
Fresh penne with homemade pesto, rocket, tomatoes and goat cheese
Frische Penne mit hausgemachtem Pesto, Rucola, jungen Tomaten und Ziegenkäse

169,-

Kroupové rizoto s hříbky a sýrem grana
Barley risotto with mushrooms and grana cheese
Graupe-Risotto mit Steinpilzen und Grana-Käse

169,-

