HOTEL ANNÍN****
MENU

Předkrm
Annínský pstruh v lehkém aspiku s kořenovou zeleninou, pečivo…135,Krůtí galantina s pikantní meruňkovou omáčkou, domácí cibulový chléb…115,Tataráček z červené řepy, kozí sýr, tmavý chléb…105,Polévka
Dle denní nabídky
Saláty
Caesar salát s kuřecími prsíčky, pečenou slaninou, chipsy z bílého pečiva…169,Pečená červená řepa na salátu s kozím sýrem a vlašskými ořechy, tmavý chléb…159,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, domácí hranolky…299,250g Top sirloin steak
Steak z nízkého roštěnce, pikantní omáčka, bylinkové brambory…389,250g Rib eye steak
Steak z vysokého roštěnce s restovanou šalotkou, slaninou a červeným vínem,
brambory ve slupce s tvarohovo česnekovým dipem…429,-

Top sirloin a Rib eye steak je možno nafilírovat pro 2 osoby

Ryby

Pečený annínský pstruh podávaný na listových salátech…215,Studeným kouřem uzené filátko z annínského pstruha připravované v páře,
bramborovo celerové pyré…189,Filátko z candáta pečené na másle, chřestové ragů, hráškové pyré…259,-

Hlavní menu

Tatarský biftek z loupané hovězí plece, topinky s česnekem,
bramborové chipsy…265,(syrové vejce přidáváme do pokrmu dle přání hosta)

Hovězí hamburger s pečenou slaninou, sýrem čedar, domácí tatarská omáčka
a hranolky…199,Vepřová panenka tažená v másle, brusinková omáčka,
domácí bramborové placky…219,Vepřová líčka dušená na červeném víně a kořenové zelenině,
smetanovo bramborová kaše…185,Grilovaná kuřecí prsa „Supreme“ s čerstvými bylinkami, pyré z červené řepy,
chips z uzené slaniny…175,Steak z vodňanských kachních prsou na listovém salátku s majonézovo medovým
přelivem, tymiánové bramborové plátky…215,Konfitovaný králičí hřbet, lišková omáčka a bramborové noky…175,Smažený telecí pavouček na přepuštěném másle, petrželkové brambory…179,-

Bezmasá jídla
Široké nudle s domácím bylinkovým pestem a restovanými mandlemi,
zdobené hoblinami sýra…
Něco k vínu
Variace českých sýrů, domácí uzená slanina, krájená pikantní klobása,
rozpečený chléb ze Sušice…155,Dezerty
Domácí kynuté lívanečky s borůvkovým tvarohem…85,Čokoládový dortík s višňovou omáčkou…79,-

Seznam alergenů je na vyžádání u obsluhy restaurace

