PIVOVARSKÁ RESTAURACE GALANT
Polévky | Soups
0,33l Hovězí vývar s hovězím masem, zavářkou a zeleninou julienne

49,-

Beef broth with meat, egg pasta and julienne vegetable (1,3,7,9)

0,33l Hutná gulášová polévka

69,-

Thick goulash soup of beef neck (1,9)

Malá jídla a saláty | Small dishes and salads
120g Hovězí tatarák s topinkami a česnekem

195,-

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

100g Domácí škvarky v sádle s pečivem

65,-

Homemade greaves in lard, pastry (1,3,7,12)

120g Světlá tlačenka s cibulkou, octem a pečivem

65,-

Collared pork with onion, vinegar and pastry (3, 7, 9, 12)

120g Tvarůžkový tartar s pečenými tousty z bílého chleba

99,-

Savoury tartar of Tvarůžky cheese with toast (1,3,7)

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

199,-

Hlavní chody | Main dishes
200g Pikantní hovězí guláš s knedlíkem

179,-

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

200g Hovězí svíčková s brusinkami a šlehačkou, knedlíky

229,-

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

200g Segedínský guláš s knedlíkem

129,-

Segedin goulasch with dumplings (1,3,7,9)

225g Pečená konfitovaná kachní čtvrtka, kysané zelí, knedlíky

275,-

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

200g Krůtí steak s pečeným bramborem, slaninou a pomerančovou majonézou
Turkey steak with baked potato and orange mayonnaise (1,3,7,9)
229,250g Rump steak z hovězí špičky s hříbkovou omáčkou a hranolky

379,-

Rump steak with mushroom sauce and fries (1,9)

200g Smažený vepřový řízek z krkovice, šťouchané brambory

185,-

Fried pork neck fillet, mashed potatoes (1,3,7,9)

200g Smažený telecí řízek z karé, šťouchané brambory

215,-

Fried veal cutlet, mashed potatoes (1,3,7,9)

150g Mix smažených sýrů Eidam a Camembert, hranolky, tatarská omáčka
Mix of fried cheese, fries, homemade tartar sauce (1,3,7,9)

185,-

Přílohy | Sides
200g Kornout smažených hranolek se slupkou

79,-

Fries with peel in cone

50g

Domácí tatarská omáčka

30,-

Homemade tartar sauce (3,7,10)

Deserty | Desserts
Domácí buchtičky s vanilkovým krémem

89,-

Homemade douhg with vanilla cream (1,3,7)

1ks

Zmrzlina – dle nabídky

25,-

Ice cream (3,7)

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.
Alergen information availabe upon request.
Gramáž se týká hlavní suroviny v syrovém stavu – u salátů a těstovin je to váha celé porce.
Za poloviční porce u pokrmů, u kterých je to možné, účtujeme 70% z ceny.
Poslední objednávky do kuchyně přijímáme hodinu před koncem provozní doby. Děkujeme za pochopení.

