Pochutiny & pomazánky
Denní nabídka
Bites and spreads, daily offer

Polévky / Soups
0,33l Poctivá gulášová polévka z hovězího krku
Goulash soup of beef neck

69,-

0,33l Krémová polévka z pečeného česneku s krutony
Cream soup of roasted garlic with croutons (1,3,7)

64,-

0,33l Slepičí vývar s masem a nudlemi
Chicken consommé with meat and noodles (1,3,9)

59,-

Malá jídla / Small dishes
120g Hovězí tatarák s topinkami a česnekem
Beef tartar (raw) with fried bread and garlic (1,3)

184,-

100g Křupavé taštičky plněné pikantní sekanou s rajčatovou salsou
Crispy pockets stuffed with minced meat with tomato salsa (1,3)

119,-

100g Telecí játra na roštu pečená do růžova
Pink roasted calf liver

119,-

100g Grilovaný camembert s brusinkami a listovým salátkem
Grilled camembert with cranberries and lettuce (7)

99,-

100g Pikantní tvarůžkový tartar s pečenými tousty z bílého chleba
Savoury tartar of Tvarůžky cheese with toast (1,3,7)

89,-

Provozovatel: Hotel Galant s.r.o., Doubravčická 1284/39, 100 00 Praha 10. IČ: 04485050, DIČ: CZ 044 850 50,
Provozovna: Hotel Galant, Mlýnská 2, 69201 Mikulov. Informace o alergenech na vyžádání u obsluhy.
Alergen information availabe upon request. Uvedená gramáž se týká hlavní suroviny v syrovém stavu – u salátů a těstovin
je to váha celé porce Menší porce hlavních chodů jsou možné jen u vybraných pokrmů - účtujeme 70% z ceny.

Hlavní chody / Main dishes
300g Pečené kachní stehno s červeným moravským zelím
a bramborovým knedlíkem s cibulkou
Roasted leg of duck with red sauerkraut and potato dumplings (1,3)

244,-

200g Pikantní hovězí guláš se špekovým knedlíkem
Beef goulash with bacon dumplings (1,3,7)

189,-

200g Poctivá hovězí svíčková s brusinkami a houskovými knedlíky
229,Beef Svíčková with creamy root veg sauce and dumplings (1,3,7,9,10)
200g Vepřový vrabec pečený na naší 10°,
189,moravské bílé zelí a bramborový knedlík (1,3,7)
Pork shoulder roasted with our beer, sauerkraut and potato dumplings
200g Uzený hovězí jazyk s křenovým zelným salátem a hořčicí
214,Smoked tongue of beef with horseradish cabbage salad and mustard
(9,10)
300g Pečené hovězí maso ze žeberní kosti s křenem,
hořčicí a domácím chlebem (1,3,7,9,10)
Roasted beef rib of the bone, mustard horseradisch & bread

224,-

200g Řízek z vepřové kotlety s lehkým bramborovým salátem
s červenou cibulí (1,3,7,10)
Pork loin schnitzel with light potato salad with red onion

199,-

250g Caesar salát s domácím dressingem a grilovaným kuřecím prsíčkem
Caesar salad with homemade dressing and grilled chicken (1,3,7,10)

194,-

300g Salát z čerstvé zeleniny olivami, sýrem Feta a lehkou
citronovou zálivkou
Salad of fresh vegetable with olives, Feta cheese and light
lemon dressing (7)

187,-

300g Tagliatelle se sušenými rajčaty, hříbky a bazalkovým pestem
Tagliatele with dried tomatoes, mushrooms and pesto (1,3,7)

189,-

300g Domácí brynzové pirohy s restovanou slaninou
Homemade Brynza cheese pirogi with roasted bacon (1,3,7)

217,-

Přílohy / Sides
200g Kornout holandských hranolek se slupkou
Cone of skin on chips

79,-

50g

30,-

Domácí tatarská omáčka
Homemade tartar sauce (3,7,10)

100g Rajčatový salát s jarní cibulkou
Tomato salad with spring onion

54,-

100g Okurkový salát
Cucumber salad

49,-

Deserty / Desserts
Domácí buchtičky s vanilkovým krémem
Homemade daugh balls with vanilla creme (1,3,7)

79,-

Krémové nočky z hořké čokolády s višňovou omáčkou
Creamy gnocchi of bitter chocolade with cherry sauce (3,7)

94,-

Koule vanilkové zmrzliny v ořechovém mantlu s horkou čokoládou
Ball of vanilla icecream in nut coat with hot chocolate sauce (7,8)

109,-

Citronový sorbet – 3 kopečky
Lemon sorbet

69,-

Kleines Genuss & Aufstriche
Tages angebot

Polévky / Suppen
0,33l Tagessuppe Denní polévka

54,-

0,33l Kremige suppe aus gebratenem Knoblauch mit Croutons Česnečka (1,3,7)

69,-

0,33l Hähnchen suppe mit Fleisch und Nudeln Vývar s masem (1,3,9)

64,-

Malá jídla / Kleine Schpeisen
120g Rind Tartar (roh) mit Röstbrot und Knoblauch Hovězí tatarák (1,3)

184,-

100g Knusprige Taschen gefühlt mit Hackfleisch und Tomaten Salsa
Křupavé taštičky plněné sekanou (1,3)

119,-

100g Rosa gebratene Kalbsleber Telecí játra

119,-

100g Gegrillter Camembert mit Preiselbeeren und Blattsalat Camembert (7)

99,-

100g Pikanter Qargel Käse Tartar mit geröstetem toast Tvarůžkový tartar (1,3,7)

89,-

Přílohy / Beilagen
200g Holändische Pommes mit Schalle Kornout hranolek

79,-

50g

30,-

Hausgemachte Tartar sauce Tatarská omáčka (3,7,10)

100g Tomaten Salat mit Frühlingszwiebel Rajčatový salát s jarní cibulkou

54,-

100g Gurkensalat Okurkový salát

49,-

Alergen Information bei der Bedienung.

Hauptgerichte / Hlavní chody
300g Entenkeule mit rotem Sauerkraut und Erdepfelknödl
Pečené kachní stehno, zelí, knedlíky (1,3)

244,-

200g Pikanter Ridns Goulasch mit Speck Knödl Guláš (1,3,7)

189,-

200g Rind Svíčková mit kremige Gemüssesosse und Semmelknödl
Hovězí svíčková s brusinkami a žemlovými knedlíky (1,3,7,9,10)

229,-

200g Scheinsbraten „Spatz“ mit unserem Bier gebraten, Sauerkraut und Knödl
Vepřový vrabec , zelí a bramborový knedlík (1,3,7)

189,-

200g Geräucherte Rinderzunge mit Kren und Kraut Salat und Senf
Uzený hovězí (1,3,7)

214,-

300g Gebackene Knochenlose Rindrippe mit Kren, senf und warmen Brot
Pečené hovězí žebro s křenem, hořčicí a chlebem (1,3,7,9,10)

224,-

200g Schweinskotelett Schnitzel mit warmen Kartoffelsalat mit Senf und Zwiebel 199,Řízek z kotlety s bramborovým salátem (1,3,7,10)
250g Caesar Salat mit hausgemachtem Dressing und Hühnerfleisch
Caesar salát s kuřecím masem (1,3,7,10)

189,-

300g Frische Gemüse Salat mit Oliven, Fetakäse und Zitrone Dressing
Salát z čerstvé zeleniny s olivami a fetou (7,8)

187,-

300g Tagliatelle mit getrocketem Tomaten, Pilzen und Basilicum Pesto
Tagliatelle se sušenými rajčaty, hříbky a bazalkovým pestem (1,3,7)

189,-

300g Hausgemachte Brynza Käse Piroggi mit Speck
Domácí brynzové pirohy s restovanou slaninou (1,3,7)

217,-

Nachtisch / Deserty
Buchtel mit Vanillasosse Buchtičky s vanilkovým krémem (1,3,7)

79,-

Kremige Zartbitter Chocolade Nockerln Nočky z hořké čokolády (3,7)

94,-

Vanillaeis Kugel mit Nüssen und warme Chocolade
Vanilková zmrzlina v ořechovém mantlu s čokoládou (7,8)

109,-

Zitrone Sorbet – 3 Kugeln Citronový sorbet

69,-

