ROSE
RESTAURANT
MENU

PŘEDKRMY A SALÁTY | STARTERS AND SALADS
Drůbeží játrová paštika s chutney, salátkem a čerstvým chlebem
Poultry liver paté with chutney
1, 7, 9, 12
190 Kč

Losos Gravelax | Salmon Gravelax
4, 7
195 Kč

Ceasar sálat | Ceasar salad
1, 3, 5, 8, 10
190 Kč

POLÉVKY | SOUPS
Kuřecí vývar se zeleninou | Poultry broth with vegetables
9
95 Kč

Kulajda s pošírovaným vejcem
South Bohemian "Kulajda" with poached egg
1, 3, 7, 9
110 Kč

BEZMASÁ JÍDLA | VEGETARIAN DISHES
Domácí těstoviny s pestem a parmezánem
Homemade pasta with pesto and parmesan cheese
1, 5, 7, 8
195 Kč

Krémové rizoto s parmezánem | Creamy parmesan risotto
7, 9
190 Kč

HLAVNÍ JÍDLA | MAIN DISHES
Telecí T-bone steak s opečeným bramborem a pepřovou omáčkou
Veal T-Bone steak with baked potatoes and creamy pepper sauce
7
595 Kč
Hovězí guláš | Beef goulash

1, 3, 9
340 Kč
¼ kachny s červeným zelím a variací knedlíků
¼ roasted duck with red cabbage and variety of dumplings

1, 3, 12
340 Kč
Jehněčí hřebínek s dýňovými noky | Lamb cutlets wiht pumpkin gnocchi

1, 7
485 Kč
Kuřecí prso s rizotem | Chicken breast with risotto

7, 9
340 Kč

Pražma pečená v solné krustě s ratatouille
Sea bream roasted in salt crust with ratatouille

3, 4, 9
590 Kč

DEZERTY | DESSERTS
Čokoládové suflé s vanilkovou zmrzlinou | Chocolate souffle wiht vanilla ice cream

1, 3, 8
150 Kč
Kopeček sorbetu nebo zmrzliny - mango, limetka, citron nebo jahoda
One scoop sorbet or ice cream – mango, lime, citron or strawberry

3, 7
70 Kč
Jablečný štrůdl s vanilkovou zmrzlinou | Apple strudel with vanilla ice cream

1, 3, 8
120 Kč

Seznam potravinových alergenů dle směrnice 1169/1 1 EU
1. Obiloviny obsahující lepek – výrobky z nich.
2. Korýši a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život.
3. Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
4. Ryby a výrobky z nich.
5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
6. Sójové boby ( sója) a výrobky z nich.
7. Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život.
8. Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů.
9. Celer a výrobky z něj.
10. Hořčice a výrobky z ní.
11. Sezamová semena ( sezam) a výrobky z nich.
12. Oxid siřičitý a siřičitany – V koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg nebo 10g, ml/l,
vyjádřeno SO2.
13. Vlčí bob ( Lupina) a výrobky z něj.
14. Měkkýši a výrobky z nich.

List of food allergens according to EU Directive 1169/1 1
1. Cereals containing gluten - products made from them.
2. Crustaceans and products thereof - are among life-threatening food.
3. Eggs and products thereof - are among life-threatening food.
4. Fish and products thereof.
5. Groundnuts (peanuts) and products thereof - are among life-threatening food.
6. Soybeans (soya) and products thereof.
7. Milk and dairy products - are among life-threatening food.
8. Nuts and products made from them - these are all kinds of nuts.
9. Celery and products thereof.
10. Mustard and products thereof.
11. Sesame seeds (sesame) and products thereof.
12. Sulphur dioxide and sulphites - At concentrations higher than 10 mg, ml/kg or 10g
ml/l, expressed as SO2.
13. Lupin and products thereof.
14. Molluscs and products thereof.

