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
Pěna z Foie Gras se zastřeným vejcem a plátky černého lanýže
Cappuccino of Foie Gras with poached egg and black truffle shavings
Gebratene Ganseleber auf puree mit Scheiben der schwarzen Trüffel und pochiertem Ei
Tatarák z červené řepy s mrkvovou hořčicí
Beetroot Tartare with carrot mustard
Rote-Beete-Tatar mit Karotte Senf
		

175,-

155,-

Polévky • Soups • Suppen
Bramboračka se sušenými houbami ze Šumavy
Potato soup with dried mushrooms
Getrocknete Pilze und Kartofflen suppe

94,-

Jihočeská kulajda ze šumavských hub se zastřeným vejcem a čerstvým koprem
South Bohemian “kulajda“ made from wild mushrooms with soft boiled egg and fresh dill
Südböhmische Suppe „Kulajda“ mit Böhmerwald-Pilzen, pochiertem Ei und einem frische Dill

94,-

Česnekový „šot“ s vaječným žloutkem
Strong garlic shot with egg yolk
Starker Knoblauch Shot mit Eigelb
		

74,-

Saláty • Salads • Salate
Roastbeef ze zvěřiny v solné krustě na salátu z dýně, červené řepy, černé čočky
Salt-Crusted Roasted Venison back strap with Salad of pumpkin, beetroot and black lentil
Gegrillter Wildbreat Ruckenband in Salzkruste mit Salat auf Rote Bete, und Kürbis, schwarze Linsen

395,-

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

195,-

Salát s rybou dle denní nabídky *
Salad with the fish of the day *
Salat mit Fisch des Tages *
*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 rajčat, kořenové zeleniny s kravským sýrem
Fresh pasta with homemade creamy roasted tomatoes, root vegetables sauce and Cow’s milk cheese
Frische Pasta mit gebackener Tomate und Wurzelgemuse-Sauce, Kuhskäse
Italské rizoto s topinamburem a parmezán
Italian risotto with topinambur (Jerusalem artichoke) and Parmesan
Risotto mit Topinambur und Parmesan
		

189,-

189,-

		
Hlavní masité chody • Main courses • Hauptgerichte aus Fleisch
Pečená křepelka na bramborovém pyré s lanýží, kořenová zelenina
Grilled Quail with mashed potatoes with black truffle and root vegetables
Gegrillte Wachtel mit Kartoffelpüree und schwarzen Trüffel, Würzelgemüse

295,-

Pomalu dušená vepřová líčka s bamborovou kaší, kmínový jus, dýňové ragů
Braised Pork cheek with mash potatoes and caraway jus and pumpkin ragout
Gebacken Schweinebacke mit Kartoffelbrei und Kümmel Sauce und Kürbisragout

295,-

Konfitovaný hovězí krk podavaný s čerstvým pečivem, kořenovou zeleninou
a omáčkou z červeného vína
Confit of beef neck served with fresh bread, root vegetables and strong red-wine sauce
Geschmorte Rinderhals serviert mit frische Brot, Würzelgemüse und Rotweinsauce

255,-

Kančí ragú se šípkovou omáčkou a domácím žemlovým knedlíkem
Braised boar ragout with rosehip sauce and homemade dumplings
Eberragout mit Hagebuttensoße und hausgemachten Semmelknödel

295,-

Steak z hovězího pupku „Flank Steak“, kroupové rizoto a sušené šumavské houby
Beef Flank steak with Barley Risotto and Dried mushrooms
Rindfleisch Flank Steak mit Graupen-Risotto mit Getrocknete Pilze

395,-

Všechna hovězí masa jsou porcována na 250 g, kuřecí a vepřová, zvěřina masa na 200 g, ryby na 180 g v syrovém stavu.
Portions of meat before cooking: beef 250 g, chicken, venison and pork 200 g, fish 180 g
Rind fleischportionen wiegen roh 250 g, Hühner- und Schweinefleisch, Wildbreatfleisch 200 g, Fischfleisch 180 g.
		
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 with mashed potatoes
Gegrillter Fisch mit Kartoffelbrei

155,-

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

149,-

Lívance se skořicí a teplými švestkami
Czech crumpets with cinnamon and hot plums
Tschechischeflapjacks mit Heise Pflaumen und Zimt

165,-

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

88,-

Plněný čokoládový košíček
Homemade stuffed chocolate cupcake
Gefüllte Schokoladen Cupcake
		

159,-

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

149,- / 296,-

Nakládané olivy, sušená rajčata, pesto a bilý chléb
Pickled olives with garlic, extra virgin olive oil, sun dried tomatoes, white bread
Eingelegte Oliven mit Knoblauch, extra natives Olivenöl, getrocknete Tomaten, Weißbrot
Pečenáče z kapra
Homemade pickled carp fish
Traditionell einlegen Karpfen Fische
		

155,-

155,-

Něco malého k pivu • Beer snacks • Zum Bier
Zvěřinová paštika se zavařeninou, náš pecen chleba
Homemade deer pate with Jam, our fresh baked bread
Spielpastete mit Marmelade, gebackenes Brot

155,-

10 ks kuřecích křidélek marinovaných v hrubozrné hořčici a medu, česnekový dip
10 chicken wings marinated in whole grain mustard and honey, garlic sauce
10 Stück Hähnchenflügel mit Honig-Senf-Marinade, Knoblauch –Dip

249,-

Steakové hranolky s koktejlovým dipem
Steak fries with Cocktail Dip
Steak Pommes mit Cocktail Dip
		
bezlepkový pokrm • gluten-free		

159,-

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

