Restaurace Hotelik
Polévky
Vývar s nudlemi

40,-

0,33 l (1,3,9)

Polévka dle denní nabídky

40,-

0,33 l

Chuťovky k pivu
Tvarůžky s máslem, cibulí, chléb

65,-

100 g (1,3,7,9)

Utopenec s cibulí, zelím, chléb

50,-

100 g (1,3,7,10)

Langoš s česnekem, kečup, tatarka, sýr

45,-

100 g (1,3,7,10)

Topinky
Topinka s kuřecím masem a sýrem

85,-

70 g (1,3,7)

Topinka s vepřovou játrou, cibule
70 g (1,3,7)

65,-

Restaurace Hotelik
Hotová jídla
Hovězí guláš, housk. knedlík

110,-

150 g (1,3,6,7)

Vepřová plec, housk. knedlík, bílé zelí

110,-

200 g (1,3,6,7)

Hovězí guláš, chléb

90,-

150g (1,3,7)

Svíčková na smetaně s brusinkami,
houskový knedlík

155,-

150 g (1,3,6,7,9)

Burger
200 g mleté hovězí maso, salátový list,
angl. slanina, rajčata, č. cibule,
sýr Cheddar, domácí rajčatová salsa
+100 g hranolky + salát Coleslaw
(1,3,7,9,10)

185,-

Restaurace Hotelik
Bezmasá jídla
Smažený sýr, hranolky, tat./ďáb. omáčka,
malá obloha
125,120 g (1,3,7,10)

Smažený hermelín, hranolky,
tat./ďáb. omáčka, malá obloha

125,-

100 g (1,3,7,10)

Pasta/Těstoviny
Tagliatelle s drcenými rajčaty, mozzarella,
bazalkové pesto
155,350 g (1,3,7,8)

Tagliatelle s kuřecím masem(150 g),
špenát, smetana, sýr Gran Moravia

170,-

350 g (1,3,7,)

Saláty
350 g Salát s kuřecím masem (150 g), sv.toust
(1,3,7)
125,Šopský salát
60,200 g (7)

Restaurace Hotelik
Kuřecí maso
Kuřecí prsíčko s houbovou omáčkou,
hranolky, malá obloha

160,-

150 g (1,7)

Kuřecí prsíčko se sýrovou omáčkou, hranolky,
malá obloha
150,150 g (1,7)

Pikantní kuřecí nudličky, hranolky,
malá obloha

145,-

150 g (1,3,4,6,9)

Smažený kuřecí řízek, vařený brambor,
okurek
145,150 g (1,3,7,10)

Restaurace Hotelik
Vepřové maso
Marinovaná kotleta přírodní s hermelínem,
hranolky, malá obloha
180,200 g (1,3,4,6,7,9,10)

Marinovaná kotleta s houbovou omáčkou,
hranolky, malá obloha
180,200 g (1,7,10)

Marinovaná kotleta se sýrovou omáčkou,
hranolky, malá obloha
175,200 g (1,7,10)

Vepřové pikantní nudličky s bramborovými
placičkami, malá obloha
155,150 g (1,3,4,6,9)

Smažený vepřový řízek, vařený brambor,
okurek
145,150 g ( 1,3,7,10)

Vepřová játra na roštu s bylinkovým máslem,
hranolky, malá obloha
130,200 g (7)

Restaurace Hotelik
Sladká jídla
Domácí kynuté jahodové knedlíky,
sypané tvarohem, máslo, cukr

85,-

300 g (1,3,7)

Domácí palačinky s nutellou/jahodovou
marmeládou, šlehačka

75,-

2 ks (1,3,7,8)

Bramborové šišky plněné mákem,
sypané skořicí, máslo,cukr

70,-

250 g (1,7,9,10)

Zmrzlinový pohár s kompotovaným ovocem,
šlehačkou a čokoládovou polevou
45,1 ks (7)

Zmrzlinový pohár se šlehačkou,
čokoládovou polevou

40,-

1 ks (7)

Kopeček zmrzliny
1 ks (7)

15,-

Restaurace Hotelik
Dětské porce
Smažený kuřecí řízek, vařený brambor,
okurek

90,-

100 g (1,3,7,10)

Smažený sýr, hranolky, tatarka/kečup,
malá obloha

85,-

60 g (1,3,7,10)

Hovězí guláš, 2 ks housk. knedlík

80,-

100 g (1,3,7,6)

Vepřová plec, bílé zelí,
2 ks houskový knedlík

80,-

100 g (1,3,7,6)

Svíčková na smetaně s brusinkami,
2 ks houskový knedlík
100 g (1,3,6,7,9)

102,-

Restaurace Hotelik
Omáčky
Medovo-hořčicová

25,-

50 g (3,10)

Bylinkovo-jogurtová

25,-

50 g (7,10,6,)

Tatarská

15,-

50 g (3,10)

Ďábelská

15,-

50 g (3,10)

Kečup

15,-

50 g

Jídla na objednávku
Tatarák + topinky

175,-

150 g (1,3,7,10)

Pečené koleno, hořčice, křen,
okurek, pečivo

350,-

1 ks/1 kg (1,3,7,10)

Domácí paštika s brusinkami, pečivo
100 g (1,3,7)
Objednání 48 hodin předem!!!

65,-

Restaurace Hotelik
Přílohy
200 g Vařený brambor s máslem (7)
150 g Smažené hranolky
200 g Vařená rýže
150 g Americké brambory
200 g Houskový knedlík (1,3,7)
100 g Houskový knedlík (1,3,7)
100 g Zeleninová obloha
3 ks Bramborové placičky (1,3)
50 g Balkánský sýr (7)
50 g Sýr Gran Moravia (7)
50 g Porce strouhaného sýra (7)
50 g Kyselý okurek (10)
50 g Chléb (1,3,7)
20 g Máslo (7)

30,30,30,30,30,15,25,40,25,35,15,10,4,8,-

Balení
1 ks
1 ks

menu box
tácek+ sáček

DOBA PŘÍPRAVY JÍDEL 30/45 MIN.
PŘI VĚTŠÍM POČTU OBJEDNÁVEK
SE TATO DOBA PRODLUŽUJE.
HMOTNOST MASA JE UVEDENA V SYROVÉM STAVU.
PROVOZNÍ DOBA KUCHYNĚ: PO-NE 11-20:30H.
SEZNAM ALERGENŮ NA VYŽÁDÁNÍ U OBSLUHY.
DOBROU CHUŤ

8,3,-

