Moučník/Dessert
–2ks Domácí bramborové placky, kořeněné švestky, zakysaná
smetana, domácí slaný karamel *(1,3,7)
-2 Stück Hausgemachte Kartoffelpuffer, gewürzte Pflaumen,
Sauerrahm, hausgemachtes gesalzenes Karamell
125,-Kč
*(1,3,7)

–Domácí jablečný závin, vanilková omáčka, šlehačka
–Hausgemachter Apfelstrudel, Vanillesauce, Schlagsahne
110,-Kč

–3ks Domácí lívance s borůvkovou omáčkou, šlehačka*(1,3,7)
–3 Stück Hausgemachte Pfannkuchen mit Heidelbeersauce,
Schlagsahne
85,-Kč

Dětské menu/Kindermenü
–Tagliatelle s tomatovou omáčkou, parmezán
-Tagliatelle mit Tomatensauce, Parmesan
90,-Kč

*(1,3,7,9)

*(1,3,7)

– Kuřecí řízek, hranolky, kečup
– Hähnchenschnitzel, Pommes, Ketchup
140,-Kč
–½ Hovězí na smetaně, variace knedlíku,
terčík
( šlehačka s brusinkami) *(1,3,4,7,10)
–½ Rind in Rahmsauce, Knödelvariation, Target (Shlagsahne mit
Preiselbeeren)
150,-Kč

À la Carte připravil: Šéfkuchař Jakub Sehnal
Lázeňský Hotel PYRAMIDA a.s.
Slatina 91, 351 01 Františkovy Lázně CZ
Tel. +420 354 401 500
+420 605 440 565
e-mail: reserve@hotelpyramida.com

Menu

Předkrmy/Vorspeisen

*(1,3,7,)

–Carpaccio z červené řepy, feta sýr, bylinkové pesto, oříšek,
pečivo *(1,7,8)
-Rote Bete Carpaccio mit Feta, Kräuterpesto, Nüssen, Gebäck
100,-Kč
*(1,7)

–Domácí paštika z kuřecích jater, levandulové sádlo, pečivo
-Hausgemachte Hühnerleberpastete, Lavendel Schmalz,
Gebäck
120,-Kč

Polévka/Suppe
–Dýňová krémová polévka, opečená dýňová semínka *(1,7)
-Kürbiscremesuppe mit gerösteten Kürbiskerne
75,-Kč

– Pečená kachna, kořeněné červené zelí, houskový knedlík
-Gebratene Ente, gewürzter Rotkohl, Semmelknödel
295,-Kč

– Smažený vepřový řízek, opečené brambory
se slaninou
*(1,3,)
a cibulkou, salátek
-Schweinesschnitzel, Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebeln,
Salat
210,-Kč
– Smaženy sýr v cornflakes strouhance, vařené brambory,
tatarská omáčka*(1,3,7,)
-Gebratener Käse im Cornflakes-Knusper-Mantel, Salzkartoffeln,
Tartarsauce
190,-Kč

Speciality/Spezialitäten
– Vepřová panenka ve slanině, pečená zelenina, bramborové
rösty, demi-glas *(7)
-Schweinefilet im Speckmantel, gebratenes Gemüse,
Kartoffelrösti, Demiglace
250,-Kč

–Polévka dle denní nabídky
-Suppe nach Tagesangebot
65,-Kč

Saláty/Salate

– Rib-Eye steak, pečený brambor ve slupce, omáčka z červeného
vína a smažená cibulka*(1,7,12)
– Rib-Eye-Steak, gebackenen Kartoffeln , Rotweinsauce und
Röstzwiebeln
350,-

*(1,7)

–Řecký salát s feta sýrem, olivy, toast
-Griechischer Salat mit Feta, Oliven, Toast
150,-Kč

–Salát s kuřecím masem, jogurtovým dresingem, pečivo *(1,7)
-Hähnchen Salat mit Joghurt Dressing, Gebäck
190,-Kč

Specialita Šéfkuchaře / Spezialität des Küchenchefs
*(1,3,7,10,12)

–Marinovaný bůček v cideru, cibulové zelí, chebský knedlík
-Marinierter Bauchspeck mit Apfelwine – Cidre, Zwiebel-Kraut,
Eger-Knödel
280,-Kč

–Hovězí na smetaně, variace knedlíků, terčík (šlehačka,
brusinky) *(1,3,4,7,10)
–Rindfleisch in Rahmsauce, Knödelvariation, Target
(Shlagsahne mit Preiselbeeren)
210,-Kč

–Steak z lososa, barevná čočka, pečená červená řepa, omáčka
z podmáslí a kurkumy *(4,7,9)
–Lachssteak, bunte Linsen, geröstete Rote Beete, Buttermilch und
Kurkuma-Sauce
340,-Kč

Pasta/Pasta

Česká kuchyně / Böhmische Küche
–Zvěřinové ragú, restované bramborové šišky s houbami
-Hirschragout, Kartoffelgnocchi mit Pilzen
210,-Kč

–Přírodní kuřecí prsíčko, mrkvové pyré, růžičková kapusta,
petrželová omáčka*(1,7)
- Hähnchenbrust, Karottenpüree, Rosenkohl, Petersiliensauce
220,-Kč

*(1,9)

–Tagliatelle s bolognese omáčkou , parmezán *(1,3,7,9)
–Tagliatelle mit Bolognesesauce, Parmesan
179,-Kč
–Gnocchi se smetanovým špenátem, česnek, zeleninové chipsy*(1,3,7,9)
Gnocchi mit Rahmspinat, Knoblauch, Gemüsechips
165,-Kč

