
 

 

                              PŘEDKRMY 

 80 g Uzený losos s kapary, opečený toast        179,- 

 80 g Restovaná krůtí jatýrka s brusinkovou redukcí, opečený toast   129,- 

         80 g Carpaccio ze svíčkové s rajčatovým pestem, rukolou, 

                       sypané sýrem Gran Moravia      199,- 

         80 g Grilované tygří krevety na česneku, víně a lístcích salátu,  

                      opečené krutónky      179,- 

  

 

 

                               POLÉVKY 

  

       0,25l Hovězí vývar s masem, zeleninou a nudlemi      59,– 

 0,25l Česnekovo - smetanový krém s krutónky a opečenou slaninkou    69,– 

 0,25l Polévka dle denní nabídky    59,– 



 

 

               HLAVNÍ CHODY 

200 g Marinovaný hovězí steak ze svíčkové s vídeňskou cibulkou, demi glace,  

                brambory Grenaille 479,– 

200 g Rib-Eye steak s omáčkou z pečeného česneku a rajčatového pesta,  

                 Steakové hranolky 369,– 

200 g Dančí guláš na pivě a povidlech, karlovarský knedlík vařený v páře 229,– 

200 g Vepřový vrabec, dušené zelí, bramborová roládka s osmaženou cibulkou         209,– 

200 g* Medailonky z vepřové panenky, pečené papriky, demi glace,  

                brambory Grenaille 309,- 

150 g* Smažený telecí řízek, Vídeňský bramborový salát 219,– 

200 g* Kuřecí steak zapečený rajčátky s kozím sýrem, dušená rýže 269,– 

200 g* Krůtí jatýrka restovaná na slanině, steakové hranolky, česneková majonéza 219,– 

200 g Kančí hřbet ve slanině s brusinkovou omáčkou, smažené batátové hranolky 309,– 

150 g* Norský losos na grilu s Beluga čočkou, rajčatová salsa s pečeným česnekem 339,– 

250g* Máslové rissoto s rajčatovým pestem, grilovanou cuketou  

                a sýrem Gran Moravia 209,- 

250g* Tagliatelle se špenátem, smetanovo – česnekovou omáčkou 

               a sýrem Gran Moravia              209,- 

 



400g* Raclette s opečenými brambory Grenaille, bazalkovým pestem  229,- 

120g*        Smažený Eidam, smažené bramborové hranolky, tatarská omáčka 199,- 

150g* Přírodní / smažený kuřecí řízek, vařené brambory s máslem              199,- 

300g* Bramborové šišky plněné mákem přelité povidlovou omáčkou                       159,- 

                                                                    

                              SALÁTY 

 

   250g* AVANTI salát / s kuřecími prsíčky smažené v kukuřičné krustě /,  

                          bylinkový dresing, opečený toust                          219,- 

250 * Caesar salát se slaninovým chipsem, opečené krutónky 189,– 

 250 g* Řecký salát s balkánským sýrem a olivami  159,–    

 

                           MOUČNÍKY  

  

 80g Vanilková zmrzlina se sezónním ovocem a šlehačkou 99,– 

  Denní nabídka čerstvých zákusků z naší cukrárny 79,– 

 

Kolektiv kuchyně Hotelu AVANTI pod vedením šéfkuchaře Pavla Täubera  Vám přeje dobrou chuť!  

* Poloviční porce lze objednat pouze u takto označených pokrmů po domluvě s obsluhou za 70% ceny pokrmu. 

V ceně účtu není započítáno spropitné pro obsluhu.  

Uvedené ceny zahrnují 10% DPH. 


