Café + restaurant

Jídelní lístek

PRAGUE CENTRE HOTELS
Předkrmy
100 120g Obložený talířek
(3druhy uzeniny, 3 druhy sýra, máslo, okurka) 7,10,12
101 120g Caprese
(rajče, mozzarella, bazalka, olivový olej)

65 Kč
115 Kč

102 100g Bagetka plněná kuřecím masem
(100g kuřecí maso, máslo, ledový salát, rajče, majonéza) 1,7

85 Kč

103 100g Bagetka plněná šunkou a sýrem
(100g šunka, sýr, máslo, ledový salát, rajče) 1,7,12

75 Kč

104 50g Bagetka plněná tuňákem
(50g tuňák v oleji, ledový salát, rajče, majonéza) 1,4,7,10

85 Kč

Teplé předkrmy
105 120g Teplá uzená šunka s křenem a okurkou
(uzená šunka, křen, kyselá okurka) 10

75 Kč

106 120g Gratinovaný hermelín s pikantní omáčkou
(ledový salát, majonéza, kečup, sůl, chilli) 1,3,7,10

75 Kč

Polévky
107 Kuřecí vývar s domácími nudlemi
(celer, petržel, mrkev, kuřecí maso, nudle, sůl, pepř) 1,9

35 Kč

108 Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
(celer, petržel, mrkev, játra, majoránka, vejce, sůl, pepř, nové koření) 3,9

35 Kč

109 Žampionový krém
(žampiony, smetana, sůl, bílý pepř, olej) 7

45 Kč
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PRAGUE CENTRE HOTELS
Masa
110 200g Anglický biftek, sázené vejce
(hovězí svíčková, vejce, olej, sůl, pepř) 3

280 Kč

111 200g Steak ze svíčkové se zeleným pepřem
(hovězí svíčková, smetana, zelený pepř, sůl, olej) 7

280 Kč

112 150g Svíčková „Stroganoff“
(hovězí svíčková, žampiony, smetana, rajský protlak, mletá paprika,
pepř, sůl, worcester, kyselá okurka, olej) 7,10

240 Kč

113 150g Vepřová panenka plněná sýrem
(vepřová panenka, sůl, pepř, mozzarella, olej) 7

210 Kč

114 200g Medailonky z vepřové panenky se slaninou
(vepřová panenka, sůl, pepř, anglická slanina, olej)

280 Kč

115 150g Kuřecí přírodní prsa na grilu (omáčka dle výběru)
(kuřecí prsa, sůl, pepř, olej)

145 Kč

116 100g Kuřecí tortilla s čerstvou zeleninou
(tortilla, kuřecí maso, grilovací koření, česnek, bazalka, majonéza,
ledový salát, salátová okurka, rajče, paprika, sůl, olej) 1,7,10

155 Kč

117 150g Kuřecí nudličky na smetanové paprikové omáčce
(kuřecí prsa, olej, mletá paprika, sůl, smetana, kuřecí vývar) 7

145 Kč

118 150g Smažený řízek (vepřový, kuřecí)
(maso dle výběru, hladká mouka, vejce, strouhanka, olej, sůl) 1,3

145 Kč

Specialita kuchyně - na objednávku
119 700g Marinovaná vepřová žebra
(vepřová žebra, sůl, pepř, rajský protlak, česnek, chilli, med, olej)
1,3,6,7,8,9,10

245 Kč

120 900g Grilované vepřové koleno s křenem a hořčicí
(vepřové koleno, sůl, česnek, kmín, rajský protlak, olej, křen, hořčice)
1,3,6,7,8,9,10

255 Kč
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Ryby
121 250g Pstruh na másle s citrónem
(pstruh, hladká mouka, máslo, sůl, olej, citrón) 1,4,7

180 Kč

122 200g Filet z norského lososa se špenátem
(losos, sůl, citrón, špenát, česnek, olej) 4

260 Kč

Těstoviny
123 Spaghetti s kuřecím masem a žampiony
(těstoviny, kuřecí maso, žampiony, olej, sůl, pepř, bazalka, parmezán) 1,3,7

145 Kč

124 Spaghetti „Carbonara“
(těstoviny, anglická slanina, olej, sůl, pepř, žloutek, parmezán) 1,3,7

135 Kč

125 Spaghetti „Pomodoro“
(těstoviny, rajče, rajský protlak, bazalka, oregano, česnek, sůl, parmezán)
1,3,6,7,8,9,10

125 Kč

Bezmasá jídla
126 Vaječná omeleta se špenátovými listy
(vejce, špenát, sůl, pepř, olej) 3
127 Houbové rizoto sypané parmezánem
(rýže, houby, sůl, pepř, bílé víno, parmezán) 7
128 100g Smažený sýr
(sýr eidam 30%, mouka, vejce, strouhanka, olej) 1,3,7,12

85 Kč
125 Kč
85 Kč
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Saláty
129 Salát „Ceasar“
(římský salát, kuřecí prsa, anglická slanina, krutony z housky, majonéza,
citron, sardelová pasta, rajče, parmezán) 1,3,6,7,8,9,10

155 Kč

130 Variace listových salátů s tuňákem a ztraceným vejcem
(listové saláty, tuňák v oleji, majonéza, sůl, pepř, vejce, citron, bazalka,
ocet) 3,4,6,7,8,9,10

155 Kč

131 Zeleninový salát s mozzarellou
(ledový salát, rajče, paprika, okurka, bazalka, jogurtová zálivka, sůl,
mozzarella) 7

145 Kč

132 Čerstvý rajčatový salát s cibulkou
(rajče, cibule, sůl, pepř, olivový olej)

85 Kč

Dezerty
133 2ks Skořicové lívanečky s borůvkami a šlehačkou
(hladká mouka, vejce, sůl, cukr, droždí, mléko, olej, borůvkový džem,
šlehačka) 1,3,7

65 Kč

134 1ks Palačinka se zmrzlinou
75 Kč
(hladká mouka, vejce, sůl, cukr, mléko, olej, vanilková zmrzlina, čokoláda) 1,3,7
135 1ks Domácí jablkový závin
(listové těsto, jablka, cukr, skořice, rozinky, vlašské ořechy, vejce,
šlehačka) 1,3,7,8

65 Kč

136

75 Kč

Horké lesní ovoce s vanilkovou zmrzlinou
(maliny, borůvky, ostružiny, cukr, vanilková zmrzlina, šlehačka) 7

Café + restaurant

Jídelní lístek

PRAGUE CENTRE HOTELS
PŘÍLOHY
137 150g Šťouchané brambory se slaninou
(brambory, anglická slanina, cibule, olej, sůl, pepř)

45 Kč

138 150g Vařené brambory s máslem
(brambory, máslo, sůl) 7

35 Kč

139 150g Dušená zelenina
(brokolice, karotka, kukuřice, hrášek, máslo, sůl, pepř) 7

55 Kč

140 150g Grilovaná zelenina
(lilek, cuketa, cibule, brambora, rajče, paprika, žampion, grilovací koření,
olivový olej)

65 Kč

141 150g Rýže
(jasmínová rýže, sůl)

35 Kč

142 150g Zelené fazolky se slaninou
(zelené fazolky, anglická slanina, sůl, pepř, olej

55 Kč

143 150g Domácí americké brambory
(brambory, olej, grilovací koření)

45 Kč

144 150g Krokety
1,3,5,7,8

45 Kč

145 150g Hranolky

45 Kč

146

Omáčka sýrová
(sýr uzený, eidam, sůl, pepř, smetana) 7,12

25 Kč

147

Omáčka brusinková
(brusinky, máslo) 7

25 Kč
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PRAGUE CENTRE HOTELS
Složení kupovaných produktů obsahující možné alergeny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky
z nich)
Korýši a výrobky z nich
Vejce a výrobky z nich
Ryby a výrobky z nich
Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
Sójové boby (sója) a výrobky z nich
Mléko a výrobky z něj
Skořápkové plody (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy,
pistácie, makadamie) a výrobky z nich
Celer a výrobky z něj
Hořčice a výrobky z ní
Sezamová semena (sezam) výrobky z nich
Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg
Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

Grilovací koření - jedlá sůl, paprika, kmín, česnek, kajenský pepř
Majonéza - rostlinný olej, kvasný ocet, škrob, vejce, hořčice, sůl, cukr
Sardelová pasta - sardel obecná, olivový olej, vepřová želatina, sůl, kyselina octová, kyselina askorbová
Uzeniny - sůl, kuřecí a vepřové maso, kůže
Sýry - mléko, tuk, sýrařské kultury, syřidlo, sůl, barvivo
Domácí nudle - pšeničná mouka (lepek), pitná voda
Šlehačka - odstředěné mléko, olej, voda, cukr, rostlinný tuk, přírodní aroma vanilka
Borůvkový džem - pektin, kyselina citrónová, cukr, jablka, borůvky
Listové těsto - voda, mouka (lepek), tuk, olej, sůl
Krokety - brambory, mouka (lepek), tuk, sýr, sůl, kypřící prášek
Hranolky - brambory, olej, mouka (lepek)
Brusinky - cukr, voda, glukóza, fruktóza, pektin, kyselina citrónová
Rajský protlak - cukr, zahušťovadlo-E1422, kyselina citrónová
Vanilková zmrzlina - voda, cukr, glukózový sirup, rostlinný tuk, sušené mléko, sušená syrovátka, beta karoten,
aroma, dextróza

Odpovědný vedoucí : Romana Celnerová
Tento jídelní lístek platí od 13.12.2014
Ceny jsou smluvní včetně DPH

