Jídelní lístek
Předkrmy
Salátek z pečené papriky s kozím sýrem a fenyklem

195 Kč

Tataráček z marinovaného lososa

245 Kč

limetkový Crème fraîche, opečený toast

Hovězí carpaccio

245 Kč

rukola, parmezán, kapary a opečený toast

Parmská šunka s cibulovým chutney a mandlovou kroketou

245 Kč

Polosušená rajčata s parmezánem a olivami

225 Kč

Polévky
Hovězí bujón s kořenovou zeleninou, masové ravioly

125 Kč

Tomatová polévka s pečenou paprikou a smetanou

125 Kč

Polévka dle denní nabídky

105 Kč

Saláty a sendviče
Caesar salát

265 Kč

římský salát, dresink z ančoviček, pečená slanina, krutony, parmezán
- možnost přiobjednat extra porci kuřete nebo krevet

Salát s parmskou šunkou

295 Kč

směs listových salátů, rajčata, fenykl, hořčičná majonéza a krutony

Kuřecí club sendvič
s vejcem a slaninou, podáváme s hranolky nebo salátem

295 Kč

České speciality
Vepřová pečeně na česneku a cibuli

345 Kč

dušené bílé zelí, domácí houskové knedlíky

Hovězí svíčková

395 Kč

karlovarské knedlíky, brusinky, šlehačka

Hlavní chody
Domácí špagety all´Arrabbiata

275 Kč

cherry rajčata, chilli paprička, česnek

Krémové rizoto s houbami

275 Kč

mascarpone a sušeným žloutkem
200g

Grilované krevety

475 Kč

„černé“ sépiové rizoto s cherry rajčaty
180g

Divoký losos

495 Kč

kořenová zelenina s čočkou puy, citronové velouté
180g

Kuřecí rolka s ricottou a sušenými rajčaty

395 Kč

mačkané brambory s kardamomem a omáčka z červeného vína
300g

Konfitované kachní stehno

465 Kč

karamelizovaná zelenina a mandlové krokety
180g

Vepřová panenka na rozmarýnu

425 Kč

s marinovanou cibulí a hořčicovou omáčkou, pečené brambory
200g Grilovaný

hovězí biftek se smetanovo- pepřovou omáčkou

zelené fazolky se slaninou, hranolky

675 Kč

Přílohy a doplňky
100g

Grilované krevety

175 Kč

100g

Grilované kuřecí maso

125 Kč

Restovaná zelenina s tomaty a olivami

85 Kč

Bramborové hranolky

85 Kč

Špagety s máslem, olivovým olejem nebo pestem

85 Kč

Malý míchaný salát
Domácí pečivo s tapenádou dle denní nabídky

125 Kč
70 Kč

Dezerty
Vanilkové Crème brûlée

145 Kč

Pavlova

145 Kč

plněná krémem a ovocem, redukce z balsamica

Čokoládové brownies

165 Kč

s pistáciemi a vanilkovou zmrzlinou

Výběr zmrzlin a sorbetů dle denní nabídky

135 Kč

Dezert dle denní nabídky

125 Kč

Hotel Erwin Junker, Pardubická 332, Holice, 534 13, IČ 45144290
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH, Jan Veselý - ředitel hotelu. Jídelní lístek platný od 8.6.2018
Seznam alergenů je na požádání k dispozici u obsluhy

