PIVOVARSKÁ RESTAURACE GALANT
Polévky | Soups
0,3l Česnečka se sýrem, šunkou a chlebovými krutóny

49,-

Garlic soup with cheese, ham and bread croutons (1,3,7,9)

0,3l Hutná gulášová polévka

59,-

Thick goulash soup of beef neck (1,9)

Malá jídla | Small dishes
100g Domácí škvarky se sádlem ve skleničce, pečivo

65,-

Homemade greaves in lard, pastry (1,3,7)

80g

Domácí játrová paštika ve skleničce, pečivo

65,-

Homemade liver pate, pastry (1,3,7)

120g Světlá tlačenka s cibulí, octem a pečivem

65,-

Collared pork with onion, vinegar and pastry (1,3,7,9)

80g

Tvarůžkový tartar, tousty z bílého chleba

99,-

Savory tartar of ripened cheese with toast (1,3,7)

100g Hovězí tatarák s topinkami (3 ks) a česnekem (podáváme namíchaný)

155,-

Beef tartar (raw) with fried bread and garlic (1,3,7)

100g Trhaný uzený losos z domácí udírny se zakysanou smetanou a
koprem, tousty

185,-

Homemade smoked salmon with sour cream and dill, toast (1,3,7)

180g Mix sýrů k vínu, olivy, vlašské ořechy, pečivo
Cheese mixture, olives, walnuts, pastry (1,3,7,8)

185,-

Hlavní chody | Main dishes
150g Pivovarský hovězí guláš na černém pivu, knedlík / pečivo

179,-

Spicy beef goulash with dumplings / pastry (1,3,7,9)

200g Hovězí svíčková omáčka s brusinkami a šlehačkou, knedlíky

229,-

Beef sirloin with vegetable-cream sauce and cranberries, dumplings (1,3,7,9,10)

350g V pivu Galant marinovaná vepřová žebra, zelný salát s křenem, pečivo

265,-

Galant beer marinated pork ribs, cabbage salad with horseradish, pastry (1,3,7,9)

150g Segedínský guláš, zakysaná smetana, knedlík

145,-

Segedin cabbage-goulash with sour cream and dumplings (1,3,7,9,10)

100g/200g Smažený řízek z vepřové krkovice, lehký bramborový salát 135,-/185,Small / big fried pork neck steak with light potato salad (1,3,7,9)

500g Pečená konfitovaná kachní čtvrtka, kysané zelí, knedlík

259,-

Roasted confit duck quarters, sauerkraut, dumplings (1,3,7,9)

100g Mix smažených sýrů Eidam a Camembert, hranolky, tatarská omáčka

165,-

Mix of fried cheese, fries, homemade tartar sauce (1,3,7,9,10)

250g Krémové houbové rizoto z kulaté rýže se sýrem Gran Moravia

175,-

Creamy mushroom risotto with Gran Moravia cheese (3,7)

300g Brynzové halušky s uzenou slaninou a smaženou vídeňskou cibulkou

135,-

Potato gnocchi with sheep’s cheese, smoked bacon and fried onion (1,3,7)

250g Tortilla s pikantními masovými nudličkami, listovým salátem a domácím
dresinkem ze zakysané smetany (1,3,7,9,10)
165,Tortilla with spicy meat noodles, lettuce and homemade sour cream dressing

250g Farfalle se sušenými rajčaty, česnekem, bazalkovým pestem a sýrem
Farfalle with dried tomatoes, garlic, basil pesto and cheese (1,3,7,9)

145,-

Steak house | Steak house
Sestavte si hlavní jídlo podle chuti z mnoha variant. Jídla objednávejte podle třímístných
kódů v pořadí maso, omáčka a příloha.
Příklad: Při volbě 231 jste si vybrali hovězí flank steak s omáčkou ze zeleného pepře a
hranolky. Cena zahrnuje maso, omáčku i přílohu.

STEAKY (X--)

OMÁČKY (-X-)

PŘÍLOHY (--X)

Steaks

Sauces

Side dishes

Česnekové máslo

Steakové hranolky

Garlic butter (7)

Fried steak fries

200 g
Medajlonky
z vepřové panenky
Pork tenderloin steak

230,200 g
Hovězí flank steak

Smetanová omáčka
s hříbky

Beef flank steak

Creamy mushroom
sauce (1,7)

380,180 g
Krůtí prsní steak
Turkey breast steak

Omáčka ze
zeleného pepře a
koňaku

230,-

Green pepper sauce
with cognac (1,7)

180 g
Filet z candáta

Chilli BBQ omáčka

Zander fillet (4)

230,-

Chilli BBQ sauce
(6,7,8,9)

Opečené brambory
se špekem a cibulí
Roasted potatoes
with bacon and
onion

Grilovaná zelenina
Grilled vegetable
mixture

Fazolky se
slaninou a cibulí
Beans with bacon
and onion

Make up your main dish according to your appetite. Make your order in the form of a
three-digit code.
Example: When choosing 231 you chose a beef flank steak with green pepper sauce and
French fries. The price includes meat, gravy and side dish.

Saláty | Salads
200g Caesar salát s kuřecím steakem a sýrem Gran Moravia

189,-

Caesar salad with grilled chicken breast and Gran Moravia cheese (7)

250g Řecký salát s olivami, dýňovým olejem a balkánským sýrem

135,-

Greek salad with olives, pumpkin oil and feta cheese (7)

200g Grilovaný kozí sýr s brusinkami, jablkem, ořechy a medem

199,-

Grilled goat cheese with cranberries, apple, nuts and honey (7,8)

200g Marinovaný moravský salát z bílého zelí s křenem

59,-

Marinated white cabbage salad with horseradish

Přílohy | Sides
200g Kornout smažených hranolek, tatarská omáčka

85,-

Fried French fries, tartar sauce (3,7,10)

50g

Domácí tatarská omáčka

30,-

Homemade tartar sauce (3,7,10)

Košíček pečiva
Pastry (1,3,7)

25,-

Deserty | Desserts
Kynuté lívanečky s ovocem, zakysanou smetanou a medem

89,-

Sweet pancakes with fruit, sour cream and honey (1,3,7)

Větrník se žloutkovým krémem, vanilková zmrzlina, ovoce s medem

145,-

Yolk cream ring with vanilla ice cream, fruit with honey (1,3,6,7)

Ovocný koláč – dle sezónní nabídky

65,-

Fruit cake - according to seasonal offer (1,3,7,8)

Kopeček zmrzliny

25,-

Scoop of ice cream (6,7)

Ceny uvedeny v Kč vč. DPH.
Provozovatel: Hotel Galant s.r.o., Doubravčická 39, 100 00 Praha 10. IČ: 04485050, DIČ: CZ04485050,
Provozovna: Hotel Galant Mikulov, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov.
Informace o alergenech na vyžádání u obsluhy.
Allergen information available upon request.
Gramáž se týká hlavní suroviny v syrovém stavu, u vybraných pokrmů, salátů a těstovin je to váha celé porce.
Za poloviční porce u pokrmů, u kterých je to možné, účtujeme 70% z ceny.
Změna přílohy či jiná nestandardní úprava pokrmu může být zpoplatněna.
Poslední objednávky do kuchyně přijímáme hodinu před koncem provozní doby. Děkujeme za pochopení.

