PŘEDKRMY
Tartar z lososa, dijon hořčice, capari, pažitka, rukola, toast
80 g/139,Kachní játra, směs ořechů, kandované ovoce, portské víno, focaccia
80 g/99,-

POLÉVKY
Kuřecí consomme, masový nok, kořenová zelenina, hrášek, petrželka
52,Gulášová polévka, hovězí maso, brambory, česnek, majoránka
62,-

SALÁTY A RISOTTO
Salát gravlax, marinovaný losos, ledový salát, polníček, okurek, brusinky, crème fraîche
250 g/189,Caesar salát s originálním dresingem (dijonská hořčice, ančovičky, citron, parmazán,
vaječný žloutek, olivový olej)
250 g/189,Risotto s lesními hřiby, rýže Arborio, hřiby, bílé víno, parmazán
300 g/189,Krémové risotto s cuketou a kuřecími prsy, rýže Arborio, kuřecí prsa, cuketa, šalvěj, máslo, kozí sýr
300 g/179,-

RYBY
Pečený punkevní pstruh, kořenová zelenina, brambory, petrželová omáčka
200 g/249,(doplatek pstruh dle živé váhy 8,- Kč/10 g)
Grilovaný filet z lososa, hráškové lusky, krevety, bramborovo-celerové pyré
180 g/309,-

Specialita HOTELU ATRIUM ***
Pečený punkevní pstruh, kořenová zelenina, brambory, petrželová omáčka
200 g/249,(doplatek pstruh dle živé váhy 8,- Kč/10 g)
ŽIVÉHO PUNKEVNÍHO PSTRUHA MŮŽETE VIDĚT ZA HOTELEM V ZAHRADĚ V NAŠÍ VLASTNÍ RYBÍ SÁDCE...

HLAVNÍ JÍDLA
Svíčková na smetaně, karlovarský knedlík, divoké brusinky, crème fraîche
150 g/199,Hovězí gulášek „Atrium”, červená kapie, cibule, špecle, křen
150 g/189,Hovězí rolovaný pupek, zelenina, demi-glace, francouzské bramborové pyré, touile
150 g/189,T-BONE steak, grilovaná kukuřice, pepřová omáčka, domácí hranolky
400 g/379,Konfitované kachní stehno, zelené fazolky, restované zelí, bramborový fondant
280 g/279,Vepřová panenka sous-vide, žampiony, černý lanýž, pažitka, mačkané brambory
150 g/229,Variace kuřete, černý kořen, Fava fazole, celer, mrkev
250 g/209,Pomalu pečená krkovice, bílé zelí, glazovaná cibule, mačkané brambory
200 g/229,Kuřecí řízek, bramborová kaše, máslo
200 g/179,Vepřový řízek, mačkané brambory, citron
200 g/189,Telecí řízek, jarní bramborový salát, citron
150 g/209,PŘÍLOHY
Jídla kalkulována včetně přílohy!
Cena přílohy samostatně 40,DEZERTY
Domácí medový perník, náš hotelový med, ořechy, citrónový sorbet, meringue
89,Jablečný štrůdl, vanilková omáčka, rozinky, skořice
89,DĚTSKÁ JÍDLA
Šišky s mákem a cukrem přelité máslem - Kuřecí řízeček s přílohou dle výběru Smažený sýr s přílohou dle výběru
dětská porce včetně přílohy/99,Jestli jste byli s obsluhou a jídlem spokojeni a rozhodnete se ohodnotit personál spropitným,
prosíme pokud možno v hotovosti. Spropitné je možné i kartou, avšak vystavíme vám potom ještě dodatečný doklad.
Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy.

