
www.hotelkralovka.cz



Seznam alergenů je k dispozici na vyžádání u obsluhy.

www.hotelkralovka.cz www.hotelkralovka.cz

Předkrmy/Appetizer

Edamame - vařené sójové boby s maldonskou solí       

Edamame – boiled soya beans with Maldon salt

Výběr italských sýrů a uzenin, olivy, náš rozpečený chléb, grissini     

Selection of italian cheeses and charcuterie, olives, our toasted bread, grissini

Máslová paštika z drůbežích jater, agar z bílého vína a šafránu, sušené meruňky

s pomerančem, dýňové pyré, kachní prosciutto        

Patté made of poultry liver, agar with white wine and saffrone, dried appricots

with orange, pumpkin puree, duck prosciutto

Gyoza knedlíčky plněné zeleninou nebo vepřovým masem, Tom Yum laksa 

Gyoza dumplings filled with vegetable or pork, Tom Yum laksa

Tygří krevety 5 ks pečené na přepuštěném másle s česnekem, chilli a petrželí,

rozpečená bageta s bylinkovým máslem          

Tiger prawns (5 pcs) roasted on ghí butter with garlic, chilli and parsley, toasted

baguette with herb butter

Polévky/Soups

Silný vývar z hovězích žeber, julienne zelenina, naše široké nudle

Strong bouillon made of beef ribs, julienne style vegetable, our home made noodles

Kulajda s hříbky, zastřené vejce, petrželový olej      

Traditional dill creamy mushroom and potato soup, scrambled egg, parsley oil

Saláty/Salads

Grilovaný kozí sýr z farmy, marinovaná řepa, pyré z dýně Hokaido,

dvanáctileté aceto balsamico           

Grilled goat cheese from the farm, marinated beetroot, Hokkaido pumpkin puree,

12 years old aceto balsamico

Thajský salát s mangem, bylinkami a mungo klíčky, hovězí nudličky v Bulgogi omáčce,

černý sezam            

Thai salad with mango, herbs and mungo sprouts, beef tenderloin in Bulgogi sauce,

black sesame 

Pasta a Risotto/Pasta and risotto

Špagety Aglio Olio s tygřími krevetami     

Spaghetti Aglio Olio with tiger prawns

Pappardelle s hovězí svíčkovou a olejem z bílých lanýžů, pečené žampiony Portobello 

Pappardelle, beef tenderloin, white truffle oil, baked Portobello

Italské risotto se sušenými hřiby, rukolou a sýrem Pecorino     

Italian risotto with dried mushrooms, garden rocket, Pecorino cheese

Hlavní chody/Main courses

Tataki z tuňáka (150 g)  s černým sezamem, wasabi majonéza, grilovaný Pak Choi

na sezamovém oleji, wakame salát, Ponzu omáčka        

Tuna tataki (150 g), black sesame, wasabi mayo, Pak Choi grilled on a sesame oil,

wakame salad, Ponzu Sauce

Pečený candát na přepuštěném másle, dashi beurre blanc, bramborové pyré

s celerovou slámou, grilovaná cuketa s brokolicí

Zander baked on ghí butter, dashi beurre blanc, potato puree with celery straw,

grilled zucchini and broccoli

Jelení hřbet, relish z červené řepy a jablek, bramborový röst, kaštanové pyré,

jalovcová omáčka              

Deer tenderloin with beetroot and apple relish, potatoe röst, chestnuts puree, juniper sauce

Krůtí steak, omáčka z citrónu a pepře, pečená batáta s bylinkovým tvarohem

a lehkým salátem             

Turkey steak, sauce made with lemon and pepper, baked sweet potato served

with herb fresh cheese and salad

Rump steak (200 g), pečená barevná mrkev, pyré z karamelizované mrkve,

telecí demi glace, batátové hranolky s bylinkovým tvarohem      

Rump steak (200 g), baked carrot, caramelised carrot purre, veal demi glace, sweet potato

fries with herb fresh cheese

Thajské zeleninové  Green Curry, jasmínová rýže      

Thai vegetable Green Curry, jasmine rice

Česká královská kuchyně/Czech specialities

Konfitované kachní stehno, bramborové šišky s opraženou strouhankou,

kedlubnové zelí, kachní juice             

Confit duck, potato dumplings with roasted breadcrumbs, steamed kohlrabi, duck juice

Řízečky z vepřové panenky smažené na přepuštěném másle, petrželové brambory,

náš okurkový salát            

Schnitzels made of pork tenderloin baked on ghí butter, parsley potatoes, our cucumber

salad

Dětská jídla/ For our small guests

Řízečky z vepřové panenky, smažené na přepuštěném másle, vařené brambory   

Little schnitzels made of pork ternderloin, fried on ghí butter, boiled potatoes

Špagety s rajčatovou omáčkou a parmazánem      

Spaghetti with tomato soup and Parmesan

Dezerty/Desserts

Nemesis řez, krém s karamelové čokolády, vyšlehaný tvaroh s vanilkou, ovoce  

Nemesis cake, cream made of caramel chocolate, whipped vanilla cream, fruits

Kokosová panna cotta s mangem        

Coconut panna cotta with mango
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