Pøedkrmy
70 g

70 g

Hovìzí carpaccio,
s hoblinkami parmazánu,
kapary a olivovým olejem,
køupavá bagetka

Speciality hotelu Morris
150 g

195,- CZK

195,- CZK

150 g

Svíèková hovìzí peèenì na smetanì, knedlík, brusinky, citrón, šlehaèka

195,- CZK

165,- CZK

100 g

50 g

Hovìzí tataráèek
námi namíchaný,
zlatavé topinky

150 g

0,25l

Smažený kuøecí nebo vepøový øízek, podávaný
s bavorským bramborovým salátem, citrón

Èervený KAVIÁR z lososa KETA gold
s máslem s horskou solí, cibulkou,
vajíèkem, koprovým dipem
a s bílými toasty
495,- CZK

Dezerty

Rajèatová s kysanou smetanou,
bazalkovým pestem a parmazánem
75,- CZK

200 g

200 g

Polévka dle denní nabídky
200 g

200 g

Èerstvý losos pøipravený na grilu, s medovo-hoøèiènou omáèkou
peèený brambùrek grenaille, citrón
Kuøecí prso pøipravené na grilu s rozmarýnem a máslem,
podávané s restovanými grenaille bramborami, salátek Coleslaw
Naﬁlírovaná kachní prsa pøipravená na grilu a bramborové rösti
Hamburger s hovìzím masem, cibulovým chutney, zeleninou,
podávaný s bramborovými hranolky a salátem Coleslaw

155,- CZK
Èokoládový fondán s ovocnou omáèkou
a citronovým sorbetem, šlehaèka

1 ks

155,- CZK
325,- CZK

Cheesecake podávaný
s mangovým sorbetem a šlehaèkou

1 ks

155,- CZK
295,- CZK

1 ks Domácí palaèinka s borùvkovým džemem,
sypaná mouèkovým cukrem, šlehaèka

325,- CZK

95,- CZK

325,- CZK

Rádi Vám pøipravíme vegetariánský burger s grilovaným sýrem na grilu

2 kop

Zmrzlina nebo sorbet dle výbìru
(zmrzlina: vanilková, èokoládová/sorbet:
citrónový, mango, èerný rybíz)

95,- CZK

Špagety Aglio Olio
sypané parmazánem

200 g

195,- CZK
Èerstvé FETUCCINI s kousky lososa,
koprem a smetanou

200 g

700 g

Èerstvé FETUCCINI s hovìzí svíèkovou,
èesnekem, drcenými rajèátky,
chilli a parmazánem, zjemnìné smetanou

Grilovaný steak z hovìzí svíèkové, marinovaný v kávovém rubu,
podávaný s restovanými grenaille bramborami

595,- CZK

Vepøová panenka pøipravená metodou sous vide a bramborové rösti

285,- CZK

255,- CZK
250 g

VAFLE Morris s borùvkovou omáèkou
a vanilkovou zmrzlinou, šlehaèka

1 ks

Kuchaøi hotelu Morris**** doporuèují

Tìstoviny

250 g

225,- CZK

295,- CZK

75,- CZK

250 g

Ledový salát s kuøecím masem,
anèovièkovým dresinkem a parmazánem
(ledový salát, kuøecí prsa, slanina,
anèovièkový dresink, krutony, parmazán)

250 g

195,- CZK

Polévky
0,25l

Lehký salátek z marinované èervené øepy,
vlašských oøechù, nakládaných hrušek
a modrého sýra

250 g

SPECIALITY ÈESKÉ KUCHYNÌ dle denní nabídky

165,- CZK

Tatar z èerstvého lososa
s kapary a dipem z kysané smetany
s koprem, køupavá bagetka

Saláty

Peèená marinovaná vepøová žebra, BBQ dip, marinovaná cibulka, rozpeèený chléb

295,- CZK
300 g

MIX GRIL (steaky z grilu: kuøecí, vepøový a z hovìzí svíèkové) a bramborové rösti

395,- CZK

295,- CZK

Speciální nabídka
pro pobytové balíèky

Výmìna pøíloh možná s doplatkem + 25,- CZK
Polovièní porce se hradí 70% z ceny uvedené v jídelním lístku

150 g Restované fazolové lusky
se slaninou a cibulkou

65,- CZK

150 g Špenát s èesnekem a smetanou

65,- CZK

150 g Peèená zelenina z grilu

65,- CZK

150 g Restovaná rùžièková kapusta
se slaninou

65,- CZK

150 g Malý salát Coleslaw

65,- CZK

1 ks Bageta bylinková

Z pokrmù, které jsou oznaèené v rámeèku
si mùžete vybrat v rámci svého pobytu
Doplatky pro pobytové balíèky +225,- CZK / os. / pokrm
Snídanì – Breakfast – Frühstück 07:00-10:00 200,- CZK/osoba

Pøílohy / Omáèky

Seznam alergenù k náhledu
na vyžádání u personálu
recepce a restaurace.

65,- CZK

1 dcl Omáèka:
demi glace omáèka se zeleným pepøem, houbová,
sýrová, brusinková omáèka
55,- CZK
1 dcl Studený dip:
tatarská omáèka, koprový dip, BBQ dip
55,- CZK

Nápojový lístek
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Speciální nabídka
pro pobytové balíèky

www.hotelmorris.cz
Tým hotelù Morris**** Vám pøeje pøíjemné posezení.

