Polévky / Soups / Suppen
0,33l Hovězí vývar s hovězím masem, zavářkou a zeleninou julienne

64,-

Beef broth with meat, egg pasta and julienne vegetable (1,3,7,9)
Rindsbrühe mit Eier Pasta und Julienne Gemüse ½
0,33l Hutná gulášová polévka
Thick goulash soup of beef neck (1,9)

69,-

Gulashsuppe ½

Malá jídla / Small dishes / Kleine Gerichte
120g Hovězí tatarák s topinkami a česnekem

189,-

Beef tartar (raw) with fried bread and garlic (1,3)
Rind Tartar mit röst Brot und Knoblauch

100g Pečený camembert se salsou ze sušených rajčat a brusinkami

109,-

Roasted camembert with sun dried tomato salsa and cranberries (1,3,7)
Gebratener Camembert mit Salsa von getrocknete Tomaten

100g Tvarůžkový tartar s pečenými tousty z bílého chleba

99,-

Savoury tartar of Tvarůžky cheese with toast (1,3,7)
Quargel Tartar mit Weissbrot Toast

Hlavní chody / Main dishes / Hauptgerichte
300g Pečené kachní stehno s červeným zelím a bramborovými špalíky
Roasted duck thigh with red cabbages and potato dumplings (1,3)
Gebratene Gans mit trotem Sauerkraut und Kartoffelklösse

279,-

200g Hovězí svíčková s brusinkami a karlovarským knedlíkem
229,Beef sirloin with vegetable – cream sauce and cranberries, dumplings (1,3,7,9,10)
Rind Svíčková mit kremige Gemüsesosse und Knödl ½
250g Flank steak s hříbkovou omáčkou a hranolky
Flank steak with mushroom sauce and chips (1,9)
Flank Steak mit Pilzsosse und Pommes

379,-

220g Kuřecí supreme na pomerančovém pepři se šťouchanými bramborami
Chicken supreme with orange pepper and crushed potatoes (9)
Hahnchen Supreme auf Orangenpfeffer mit Stauchkartoffeln

224,-

300g Špagety s vepřovými nudličkami, rajčatovou omáčkou a parmezánem
Spaghetti with pork pieces, tomato sauce and Parmesan (1,3,7)
Spaghetti mit Schweinfleisch, Tomatensosse und Parmesan ½

199,-

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

300g Houbové risotto se smaženou rucolou a parmezánem
Mushroom risotto with fried rocket and Parmesan (7)
Pilzrisotto mit fritierte Rucola und Parmesan ½

199,-

Přílohy / Sides / Beilagen
200g Kornout hranolek se slupkou

79,-

Fries with peel in cone
Pommes mit Schalle

50g

Domácí tatarská omáčka

30,-

Homemade tartar sauce (3,7,10)
Hausgemachte Tartar sauce

200g Rajčatový salát s cibulkou

54,-

Tomato salad with onion
Tomaten Salat mit Zwiebel

200g Okurkový salát

49,-

Cucumber salad
Gurkensalat

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. Platný od 23.11.18.
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 pokrmů označených ½ - účtujeme 70% z ceny.

Alergen Informazion in der Tschechische Karte, Kleinere Porzionen möglich nur bei gemärkten Gerichten mit
mit „½“ Zeichen, 70% von normalen Preiss wird berechnet.

