
 

MENU HOTEL ANNÍN**** 

 

Předkrm 
Annínský pstruh v lehkém aspiku s kořenovou zeleninou, pečivo…139,- 

Naše kuřecí paštika s brusinkovou omáčkou, tmavý toast…129,- 

Tataráček z červené řepy s kozím sýrem, praženým sezamem, toust...119,- 

 
 

Polévka 
Dle denní nabídky 

 

Saláty 
Salát z uzeného annínského pstruha s vejcem a medovou majonézou, toast z bílého 

pečiva...179,- 

Zeleninový salát s cizrnou a modrým sýrem, máslová bageta...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 ragú, naše hranolky…309,- 
 

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

s tymiánem…409,-  

 

Top Sirloin steak je možno nafilírovat pro 2 osoby 

 

 

 



 

 

 

 

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

Filátko z candáta pečené na másle, smetanovo bylinková omáčka, 
šťouchané brambory…285,- 

 

 

 

Hlavní menu 
Tatarský biftek z hovězího ořechu, topinky s česnekem, bramborové chipsy…285,- 

(syrové vejce přidáváme do pokrmu na přání hosta) 

Hovězí hamburger s pečenou slaninou, sýrem čedar, naše tatarská omáčka 
a naše hranolky…249,- 

Grilovaný telecí pavouček, smažená cibulka, pečené zámecké brambůrky, pikantní 
omáčka…255,- 

 
Pečeně z divočáka „sous vide“, opečené krémové žampiony, karotkovo dýňové pyré, 

omáčka z lesních plodů...359,-,- 
 

Vepřová panenka tažená v másle, brusinková omáčka, šumavské bramborové placičky 
s uzeným masem…235,- 

 
Vepřová líčka dušená na červeném víně a kořenové zelenině, 

smetanovo bramborová kaše…209,- 

Steak z vodňanských kachních prsou, pošírované zelené fazolky, omáčka z červeného vína 
se sušenou šunkou…275,- 

 
Filírované kuřecí prso podávané na pyré z červené řepy s brokolicí a bramborovým 

chipsem…210,- 

 



  

 

 

 

Bezmasá jídla 

Cuketové nudle se žampiony a pestem ze sušených rajčat zdobené hoblinami sýra…189,- 
 

Naše dýňové noky restované s bruselskou kapustičkou na másle s červenou cibulkou, listový 
salátek…169,- 

 

 

 

Něco k vínu 

Variace českých sýrů, uzená slanina, krájená pikantní klobása, 
 rozpečený chléb ze Sušice…179,- 

 

 

Dezerty 

Naše kynuté lívanečky se švestkovou omáčkou, nok zakysané smetany…85,- 
 

Kynutý závin s višněmi, mákem a ořechovou strouhankou, višňová omáčka…89,- 

 

 

 

 

 

Seznam alergenů je na vyžádání u obsluhy restaurace 


