
 

MENU HOTEL ANNÍN**** 

 

Předkrm 
Annínský pstruh v lehkém aspiku s kořenovou zeleninou, pečivo…135,- 

Grilované kozí medailonky balené ve slanině, karotkové pyré, listový salátek, toast…119,- 

Naše kuřecí paštika s brusinkovou omáčkou, tmavý toast…125,- 

 
 

Polévka 
Dle denní nabídky 

 

Saláty 
Caesar salát s chipsy z bílého pečiva…149,- 

Caesar salát s kuřecími prsíčky, pečenou slaninou, chipsy z bílého pečiva…179,- 

Pečená červená řepa na salátu s kozím sýrem a vlašskými ořechy, tmavý chléb…169,- 

 

Šéfkuchař doporučuje 
Steaky z hovězího masa nejvyšší kvality z plemene „Charolais, Limousine a Angus“ 

Maso má jemné mramorování a podíl vnitřního a vnějšího tuku. Pokud host nemá speciální 
přání, steaky připravujeme dle nejvhodnějšího propečení „medium-rare“ 

 
200g Filírovaný Flank steak  

Steak z hovězího pupku, smetanovo hříbkové ragů, naše hranolky…299,- 
 

250g Top Sirloin steak 
Steak z nízkého roštěnce, pikantní salsa z čerstvé zeleniny, bramborové plátky 

s tymiánem…399,-  

 

Top Sirloin steak je možno nafilírovat pro 2 osoby 

 

 

 



 

 

 

Ryby 
Pečený annínský pstruh podávaný na listových salátech…215,- 

Filátko z candáta pečené na másle, ragů z bílého a zeleného chřestu, 
šťouchané brambory…275,- 

 

 

Hlavní menu 
Tatarský biftek z hovězího ořechu, topinky s česnekem, bramborové chipsy…275,- 

(syrové vejce přidáváme do pokrmu na přání hosta) 

Hovězí hamburger s pečenou slaninou, sýrem čedar, naše tatarská omáčka 
a naše hranolky…239,- 

Grilovaný telecí pavouček, glazovaná karotka, smetanovo bramborová kaše…215,- 
 

Vepřová panenka tažená v másle, restovaná sezonní zelenina s čerstvými bylinkami, 
bramborový koláč se slaninou…229,- 

 
Steak z vepřové pečeně připravený metodou „Sous vide“, hořčicová omáčka, karotka 

připravená v páře, bramborovo rozmarýnové pyré…219,- 

Vepřová líčka dušená na červeném víně a kořenové zelenině, 
smetanovo bramborová kaše…185,- 

Steak z vodňanských kachních prsou, variace listových salátů s medovým dresinkem, 
bageta s bylinkovým pestem…229,- 

Kuřecí prsa na grilu s cherry rajčátky, cizrnové pyré s červenou čočkou…185,- 

Kuřecí řízek smažený na přepuštěném másle, šťouchané brambory…205,- 

 

 

 



 

 

 

Bezmasá jídla 

Široké nudle s pečenými cherry rajčátky a cuketou, medvědím česnekem, 
 zdobené hoblinkami sýra…139,- 

 

Naše bramborové noky s houbovou omáčkou, listový salátek…159,- 
 

 

 

Něco k vínu 

Variace českých sýrů, uzená slanina, krájená pikantní klobása, 
 rozpečený chléb ze Sušice…165,- 

 

 

Dezerty 

Naše kynuté lívanečky s jahodovým tvarohem, zdobené čokoládovým chipsem 
a mátovým cukrem…89,- 

Čokoládová pěna s chilli a sezonním ovocem…85,- 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam alergenů je na vyžádání u obsluhy restaurace 


