PŘEDKRMY
Čerstvý kravský sýr z Farmy 3SRDCE, pažitka, červená řepa, med, šalotka, vlašské ořechy, bruschetta
139,Marinovaný pstruh, ředkvička, fenykl, jablka, mangold
129,-

POLÉVKY
Silný kuřecí vývar, masový svitek, mrkev, petržel, výhonky hrášku
52,Rajčatová polévka z rajčat San Marzano D.O.P., crème fraîche, bazalka, olivový olej
62,-

SALÁTY A RISOTTO
Sušená vepřová panenka, vepřová panenka sušená marinováním, ledový salát, lollo rosso, rukola,
polníček, cherry rajčata, zastřené vejce, olivový olej, citrónový pepř
189,Black tiger krevety, římský salát, citrusy, capari, mangold, omáčka aioli, krutony, jedlé květy
209,Grilovaný čerstvý sýr, frisee, ledový salát, rukola, ředkvička, mangold, radiccio, avokádo, hroznové víno
229,Krémové risotto s kuřetem, rýže arborio, kuřecí palička, beluga, máslo, pažitka, fava boby, parmazán
219,-

NAŠE TĚSTOVINY
Lososové raviolli, citron, máslo, hrášek, šalvěj pěna
209,Spaghetti Primavera, bílé víno, sušená rajčata, bazalka, kravský sýr z Farmy 3SRDCE
189,-

Specialita HOTELU ATRIUM ***
V BGE grilu pečený Punkevní pstruh, rozmarýn, tymián, estragon, beluga čočka,
řapíkatý celer, citron, koriandr
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...

RYBY
V BGE grilu pečený Punkevní pstruh, rozmarýn, tymián, estragon, Beluga čočka, řapíkatý celer,
citron, koriandr
200 g/249,- (doplatek pstruh dle živé váhy 8,- Kč/10 g)
Marinovaný losos na grilu, cuketa, polenta, šalotka, fenykl, jedlé květy
339,HLAVNÍ JÍDLA
Svíčková na smetaně, karlovarský knedlík, divoké brusinky, crème fraîche, citron
199,Hovězí líčka na červeném víně, brambory, mrkev, petržel, demi-glace, petrželový olej
219,Telecí steak, brambory, rozmarýn, capari, kadeřávek, čekanka
299,Hovězí sirloin, mrkev, řapíkatý celer, vlašské ořechy, demi-glace
399,Kuřecí supreme, cuketa, paprika, cibule, cherry rajčata, brambory
209,Vepřová kotleta s kostí, červené zelí, brambory, bylinky, máslo, tymián jus
229,Kuřecí řízek, bramborová kaše, máslo, citron
179,Vepřový řízek, šťouchané brambory, cibulka, citron
199,PŘÍLOHY - Jídla kalkulována včetně přílohy
Cena přílohy samostatně 40,DEZERTY
Francouzský čokoládový dort, kokosová zmrzlina, maliny, saturejka
119,Limetový cheesecake, slaný karamel, limeta sorbet, máta
109,DĚTSKÁ JÍDLA
Tvarohové nočky s ovocnou omáčkou, cukr, máta - Kuřecí řízek, domácí hranolky Svíčková na smetaně, karlovarský knedlík, divoké brusinky
dětská porce včetně přílohy/129,Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy.

