MENU
POCHOUTKY K PIVU A PŘEDKRMY
Šmirkas/tradiční brynzová pomazánka s
cibulkou, domácí chléb

119 Kč

Zámecká paštika, cibulové chutney, domácí
139 Kč
chléb
Škvarková pomazánka, okurky, cibulka,
domácí chléb

139 Kč

Tvarůžkový tatarák, šalotka, okurky, chlebové
topinky
149 Kč
Pikantní masová topinka

139 Kč

POLÉVKY
Silný masový vývar s játrovými knedlíčky
a domácími nudlemi

69 Kč

Dle denní nabídky

75 Kč

MENU
SPECIALITY ZÁMECKÉ RESTAURACE
Grilované medailonky z panenky podávané
s domácími bramboráčky a omáčkou
– na výběr hříbková, pepřová, demi-glace

269 Kč

Panenka se zeleninou na másle, bramborová
kaše s pažitkou a omáčkou demi-glace
269 Kč
Grilovaná krkovička s cibulkou, česnekem,
slaninkou, tymiánem, zelené fazolky,
pečené rozmarýnové brambory

249 Kč

Poctivé výpečky se zelím, variace knedlíků
(karlovarský, bramborový)

249 Kč

Vepřový řízek na sádle s bramborovým
salátem

259 Kč

Kuřecí prso s kůží, máslová karotka, pečené
rozmarýnové brambory
249 Kč
Křehké kuře na paprice se smetanou
a domácí těstovinou

249 Kč

MENU
SPECIALITY ZÁMECKÉ RESTAURACE
Pivovarský hovězí guláš, špekový knedlík,
červená cibule

269 Kč

Pečená vepřová žebírka v marinádě
s domácím chlebíkem (nakládaný okurek,
hořčice, chilli omáčka, cibulka)

239 Kč

Brynzové halušky se slaninou

179 Kč

Furmanské halušky (bryndza, klobása,
uzený sýr)

179 Kč

Krémové dýňové rizoto

189 Kč

Salát s plátky kuřecího masa, domácí
bagetka, medovo-hořčicový dressing

219 Kč

DĚTSKÁ JÍDLA
Kuřecí řízek s hranolkami nebo
bramborovou kaší, čerstvá zelenina

129 Kč

Přírodní kuřecí plátek s hranolkami nebo
bramborovou kaší, čerstvá zelenina

129 Kč

MENU
DEZERTY
Plněné tvarohové knedlíčky s ovocnou
smetanou a ořechovou drobenkou

129 Kč

Zámecké šišky s mákem/ořechy a lesním
ovocem

129 Kč

Palačinka s nutellou nebo domácí
marmeládou podávaná se zmrzlinou

119 Kč

Zmrzlinový pohár se šlehačkou a ovocem
(dle denní nabídky)

129 Kč

NĚCO MALÉHO
Brambůrky (dle denní nabídky)

38 Kč

Tyčinky (dle denní nabídky)

35 Kč

ZAJISTÍME PRO VÁS
SVATBY
Plánujete svatbu, chutná vám u nás a rádi byste tento den
prožili jako v pohádce? Kontaktujte naši Martinu, která
vám vše pomůže do detailu naplánovat.
Martina Hůlková, 602 721 833 svatební koordinátorka

SOUKROMÉ- FIREMNÍ AKCE,
UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH,
ZÁMECKÉ PROHLÍDKY
Prožít noc jako princezna, prohlédnout si zámeckou
expozici nebo uspořádat oslavu důležitých životních
událostí a výročí či nezapomenutelný firemní večírek?
Ozvěte se Evě, která vám toto vše zajistí a připraví pro
vás.
Eva Bukovjan, 724 233 002 - ubytování v apartmánech,
zámecké prohlídky, soukromé a firemní akce

DÁRKOVÉ POUKAZY
Dárkový poukaz je nejoblíbenějším řešením dárku.
Obdarovaný má možnost si sám vybrat ten pravý zážitek.
Poukazy je možné si vyzvednout v zámecké restauraci
nebo vám je rádi pošleme poštou.
Poukazy: 500 Kč, 1 000 Kč, 2 000 Kč, 4 000 Kč, 6 000 Kč
Platnost poukazu je 12 měsíců, lze použít v celém resortu.
www.stablovice.cz

