MENU HOTEL ANNÍN****

Předkrm
Annínský pstruh v lehkém aspiku s kořenovou zeleninou, pečivo…139,Naše kuřecí paštika s brusinkovou omáčkou, tmavý toast…134,Kousky kozího sýra s brusinkami, horká brusinková omáčka, toast…129,-

Polévka
Dle denní nabídky
Saláty
Caesar salát s máslovými krutony z bílého pečiva ( vegetariánský)…159,Caesar salát s kuřecími prsíčky, pečenou slaninou, máslové krutony z bílého pečiva…199,Salátová srdíčka s kousky pečené červené řepy, grilované uzené tofu, toast…179,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 Flap steak
Steak z hovězího pupku, smetanovo hříbkové ragú, naše hranolky…315,250g Top Sirloin steak
Steak z nízkého roštěnce, pepřová omáčka, slaninový chips, smažené batáty…439,Top Sirloin steak je možno nafilírovat pro 2 osoby

Ryby
Pečený annínský pstruh podávaný na listových salátech…219,Filátko z candáta připravované v páře, karamelizovaná baby karotka s hráškem,
bramborová kaše…289,,, FISCH AND CHIPS“, smažená treska ,, SKREI“, pikantní omáčka, farmářské hranolky…249,-

Hlavní menu
Tatarský biftek z hovězího ořechu, topinky s česnekem, bramborové chipsy…299,(syrové vejce přidáváme do pokrmu na přání hosta)
Hovězí hamburger s pečenou slaninou, sýrem čedar, naše tatarská omáčka
a naše hranolky…265,Grilovaný telecí pavouček, smažená cibulka, pečené zámecké brambůrky,
pikantní omáčka…269,Vepřová panenka tažená v másle, hráškovo-mátové pyré, višňová omáčka
s portským vínem…254,Vepřový steak ,, SECRETO“, BBQ omáčka, pečený chřest, šťouchaný brambor…229,Vepřová líčka dušená na červeném víně a kořenové zelenině,
smetanovo bramborová kaše…209,Pozvolna pečené kuřecí prso, chorizo omáčka, smetanová tarhoňa, listový salátek…229,Steak z vodňanských kachních prsou, trhaný ledový salát s medovou majonézou, pečené
rozmarýnové brambory…279,-

Bezmasá jídla
Penne s čerstvými rajčaty, bazalkou a kousky mozzarelly…179,Rizotto s kozím sýrem, pečenými cherry rajčátky, listový salátek…189,-

Něco k vínu
Variace českých sýrů, uzená slanina, krájená pikantní klobása,
rozpečený chléb ze Sušice…189,-

Dezerty
Naše kynuté lívanečky s borůvkovým žahourem…85,Tvarohový koláč s rozinkami a jahodovou omáčkou…89,-

Seznam alergenů je na vyžádání u obsluhy restaurace

