
PŘEDKRMY
Tuňákový salát s avokádem, řapíkatý celer, olivy, cibulka, červený pepř 

159,-

Gratinovaná hruška, zrající modrý sýr, jarní cibulka, vlašské ořechy, rukola 
139,-

POLÉVKY
Telecí vývar s masem, těstovinové fleky, cherry rajčata, paprika, petrželka 

62,-

Tradiční zelná polévka s kousky debrecínky, kysané zelí, brambory, zakysaná smetana 
62,-

SALÁTY A RISOTTO
Slávky a la Mariniere, cherry rajčata, trhané saláty, olivový olej, víno, česnek, rozpečená bageta 

289,-

Caesar salát s filírovanými kuřecími prsy, originální dresing, římský salát, krutonky, parmazán
269,-

Krémové risotto z pečené dýně, kuřecí prsa, čerstvý kozí sýr, trhané saláty 
229,-

NAŠE TĚSTOVINY
Tagliatelle Aglio Olio e peperoncino, olivový olej, česnek, petrželka, chilli, parmazán 

199,-

Tagliatelle Tartufo nero, houbové ragú, černý lanýž, žampiony, parmazán 
249,-

Specialita HOTELU ATRIUM***

V BGE grilu pečený Punkevní pstruh
mrkev, cuketa, česnek, citron, artyčoky  

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, mrkev, cuketa, česnek, citron, artyčoky 

200 g/249,- 
(doplatek pstruh dle živé váhy 8,- Kč/10 g)

Grilovaný čerstvý tuňák, batátové pyré, červená řepa, jarní cibulka, estragon 
359,-

HLAVNÍ JÍDLA
Svíčková na smetaně, karlovarský knedlík, divoké brusinky, crème fraîche, citron 

219,-

Rolované hovězí hrudí plněné houbami, gratinované brambory, cuketa, špenát, sušená rajčata
299,-

 Pečené vepřové koleno, bramborová kaše, jarní cibulka, rozmarýn 
249,-

Rump steak, batátové hranolky, ledový salát, pepřová omáčka 
399,-

Pečené kuřecí stehno Sous-Vide, bulgur, cherry rajčátka, vinegret, klíčky 
219,-

Grilovaná krkovice v BGE na rozmarýnu, kukuřice, máslo  
229,-

Kuřecí řízek, bramborová kaše, máslo, citron
199,-

Vepřový řízek, šťouchané brambory, cibulka, citron
209,-

PŘÍLOHY - Jídla kalkulována včetně přílohy 
Cena přílohy samostatně 50,-

DEZERTY
Kávový cheesecake, pomeranč

129,-

Žemlovka s jablky, sníh, meringue
129,-

DĚTSKÁ JÍDLA
Tvarohové šišky s mákem/Kuřecí řízek, domácí hranolky/Svíčková na smetaně, karlovarský knedlík 

dětská porce včetně přílohy 139,- 

Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy.
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