Menu
Chuť je pro nás podstatná. Všechna jídla z naší kuchyně jsou vždy čerstvá. Zaměřujeme se na
kvalitu a šetrné zacházení s čerstvými surovinami, proto příprava pokrmů vyžaduje svůj čas.
The taste of our meals is essential to us. All meals are always fresh. We focus on quality and
careful handling of fresh raw ingredients, therefore meal preparation requires time.
Tomáš Martykán & Restaurant Blue Lipno team

Cena / Price
(CZK)

Předkrmy • Appetizers • Vorspeisen
Sezonní variace listových salátů
Seasonal salad greens
Blattsalat - Saisonvariation

139,-

Trhané kachní maso se zastřeným vejcem
Chopped duck meat with soft boiled egg
Gehacktes Entenfleisch mit zerfetzte Eier

159,-

Polévky • Soups • Suppen
Hráškový krém s italskou slaninou
Cream of Peas with pancetta
Erbsencreme suppe mit Pancetta

94,-

Jihočeská kulajda z šumavských hub s vejcem a koprovým pestem
South Bohemian “kulajda“ made from wild mushrooms with egg and dill pesto
Südböhmische Suppe „Kulajda“ mit Böhmerwald-Pilzen, Ei und einem Dill-Pesto

94,-

Studená rajčatová polévka s bazalkou a mozzarellou
Cold tomatoes soup with basil and mozzarella
Kalte Tomatensuppe mit mozzarella und Basilikum

99,-

Saláty • Salads • Salate
Variace listových salátů s konfitovaným kuřecím stehnem, fíky a kumkvaty
Salad greens with grilled chicken leg, Kumquat and figs
Blattsalatvariation mit gegrillter Hähnchenschenkel, Feigen aund Kumquat

255,-

Salát s červenou řepou a kozím sýrem
Salad with beet root and goat cheese
Saisonsalat mit Roter Bete und Ziegenkäse

189,-

Salát s rybou dle denní nabídky *
Salad with the fish of the day *
Salat mit Fisch des Tages *
Buffalo Mozzarella s rajčaty, bazalkou a olivovým olejem
Mozzarella di Buffalo with tomatoes, basil and olive oil
Buffalo Mozzarella Salat mit Basilikum

165,-

*Denní nabídku vám sdělí váš číšník nebo šéfkuchař • *Please ask your waiter or the chef • *Fragen Sie bitte Ihren Kellner oder Chef
Pro ty, co neradi maso • Vegetarian dishes • Unser Angebot für Vegetarier
Čerstvé těstoviny s omáčkou z pečených paprik, rajčat s uzeným sýrem Ricotta
Fresh pasta with homemade roasted red peppers and tomatoes sauce and smoked Ricotta cheese
Frische Pasta mit gebackener Paprika, Tomaten -Sauce, geraucht Ricottaskäse

209,-

Rizoto z krup, červené řepy s kozím sýrem
Risotto made of hail, red beet and goat cheese
Risotto aus Hagel, Rote Beete und Ziegenkäse

189,-

Dětské menu • Children’s menu • Menü für Kinder
Domácí kuřecí polévka s masem a nudlemi
Homemade chicken noodle soup
Hausgemachte Suppe mit Hühnerfleisch und Nudeln

38,-

Těstoviny s omáčkou z rajčat, kořenové zeleniny a masové koule
Fresh pasta with tomato sauce and stewed beef balls
Pasta mit Tomatensauce and gekochtem Rindfleisch kugeln

138,-

Rybí filátko na grilu s bramborovou kaší
Grilled fish fillet and mashed potatoes
Gegrillter Fisch mit Kartoffelbrei

149,-

Vepřová panenka na grilu se šťouchaným bramborem
Pork fillet with rough-mashed potatoes
Schweinefilet mit Kartoffelpüree

149,-

Livánce s čokoládou
Czech crumpets with chocolate sauce
Tschechische flapjacks mit schokolade rahmsauce

149,-

Dezerty • Dessert • Desserts
Domácí dezerty dle denní nabídky
Homemade desserts of the day
Hausgemachte Desserte des Tages

78,-

Ovocné gazpacho
Fruit gazpacho
Fruchtiger Gazpacho

155,-

Lívance s borůvkovým žahourem
Czech crumpets with fruit cream sauce
Tschechische flapjacks mit obst rahmsauce

165,-

Něco k vínu • Tapas to wine • Zum Wein
Výběr sýrů 100 g / 200 g
Seasonal cheese platter
Käseplatte

149,- / 296,-

Nakládané olivy se sušenými rajčaty, extra panenský olej
Pickled olives with sundried tomatoes, extra virgin olive oil
Eingelegte Oliven mit getrocknete Tomaten, extra natives Olivenöl

129,-

Domácí hranolky z kapra, citronová majonéza
Homemade carp chips from carp with Lemon Mayo
Hausgemachte Karpfen-Pommes mit ZitronenMayonnaise

185,-

Něco malého k pivu • Beer snacks • Zum Bier
Vepřová paštika s cibulovou marmeládou
Home-made pork pate with onion jam
Schweinefleischpastete mit Zwiebelmarmelade

159,-

10 ks kuřecích křidélek marinovaných v hrubozrné hořčici a medu
10 chicken wings marinated in whole grain mustard and honey
10 Stück Hähnchenflügel mit Honig-Senf-Marinade

249,-

Steakové hranolky s variací omáček
Steak fries with a variety of sauces
Steak Pommes mit verschiedenen Saucen

159,-

bezlepkový pokrm • gluten-free		

vegetariánský pokrm • vegetarian meal

Informace o alergenech obsažených v pokrmech je možné dostat na vyžádání.
Information about allergens contained in meals provided upon request.
Informationen über Allergene in Lebensmitteln enthalten sind auf Anfrage zu erhalten

