
 
 

Rádi Vám připravíme jídlo s sebou. Kontaktujte nás na tel.č. +420 224 093 148 

Přijímáme šeky od společností:  Ticket Restaurant, Sodexo a Cheque Dejeneuer 

Café Palace 

Art Nouveau Palace hotel, Panská 12, 111 21, Praha 1, info@palacehotel.cz, +420 224 093 131, www.palacehotel.cz 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH, změna menu vyhrazena. Menu sestavil: Radomír Benetka  Odpovědná osoba: Jan Švarc 

Prices incl. VAT, Menu subject to change. Menu selected by: Radomír Benetka. Responsible person: Jan Švarc 

Informace o obsažených alergenech najdete na zadní straně menu. Information about allergens is listed on the last page of menu.  

POLEDNÍ MENU | LUNCH MENU 

pondělí | monday 

23. 9. 2019 

11:00 – 15:00 

 

polévka | soup 

 

Senátorská fazolová se slaninou a šalvějí (1,7,9) 

Senator beans soup with bacon and sage 

67,- 
 

hlavní jídla | main courses 

 

Míchaný salát s červenou řepou a kozím sýrem (1,7,9) 

Mixed salad with beetroot and goat cheese 

179,- 

Sauvignon, pozdní sběr, Moravíno Valtice 0,15 l 99,- 
 

Hovězí žebro dušené s hříbky a dušená jasmínová rýže 

Beef brisket braised with porcini mushrooms, steamed jasmine rice 

 219,-  

Vina Collada DOCa, Marqués de Riscal, Rioja  0,15 l  99,- 
 

Filet z candáta s bylinkovým máslem a ragú z černé čočky (1,3,7) 

Pike perch fillet with herbs butter and sevruga lentil ragout  

259,- 

Saint Véran, Domaine Carrette 0,15 l  99,- 

 

Denní dezert servírovaný s kávou nebo čajem  

Dessert of the day served with coffee or tea 

90,-  
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POLEDNÍ MENU | LUNCH MENU 

úterý | tuesday 

24. 9. 2019 

11:00 – 15:00 

 

polévka | soup 

 

Bílá zelná polévka s uzeným kolínkem a houbami (1,3,7,9) 

White cabbage soup with smoked pork knee and mushrooms 

67,- 
 

hlavní jídla | main courses 
 

Risotto s kachním konfitem (1,7,9,3) 

Risotto with duck confit 

179,- 

Pinot Noir, Palaviense, Vinselekt Michlovský 0,15 l  99,- 
 

Vepřová kýta na smetaně s okurkou a šunkou 

 a jemným bylinkovým knedlíkem 

Pork leg braised with creamy sauce, cucumber  

and ham with fine herbed dumplings 

219,-  

Rulandské šedé, pozdní sběr, Vinselekt Michlovský 0,15 l  99,- 
 

Vepřová panenka s hořčičnou omáčkou,  

špecle se slaninou a jarní cibulkou (1,3,7,9) 

Pork fillet with mustard sauce with spatzli with bacon and spring onion  

259,- 

“Ton Coeur” Pinot Noir, Rosé Vinařství Salabka 0,15 l   99,- 
 

Denní dezert servírovaný s kávou nebo čajem 

Dessert of the day served with coffee or tea 

90,-  
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POLEDNÍ MENU | LUNCH MENU 

středa | wednesday 

25. 9. 2019 

11:00 – 15:00 

 

polévka | soup 

 

Krémová ze sladké kukuřice s uzeným pstruhem (1,3,4,7,9) 

Creamy sweet corn soup with smoked trout  

67,- 
 

hlavní jídla | main courses 

 

Kachní pršut se salátem z jablek a červeného zelí (1,3,7) 

Duck prosciutto with apples and red cabbage salad 

179,- 

Frankovka, barrique, pozdní sběr, Moravíno Valtice 0,15 l  99,- 
 

Kuřecí stehno pečené na medu s rozmarýnem, 

cuketou a plněnou bramborou (1,3,7) 

Honey and rosemary roasted chicken legs, zucchini and stuffed potatoes 

219,-  

Ryzlink rýnský, Vinařství Kraus 0,15 l   99,- 

 

Tuňák s ratatouille, zeleninou a kuskusem s kurkumou (1,3,4,7) 

Tuna steak with ratatouille, vegetable and curcumae couscous 

259,- 

Sauvignon, pozdní sběr, Moravíno Valtice 0,15 l 99,- 

 

Denní dezert servírovaný s kávou nebo čajem  

Dessert of the day served with coffee or tea 

90,-  
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POLEDNÍ MENU | LUNCH MENU 

čtvrtek | thursday 

26.9. 2019 

11:00 – 15:00 

 

polévka | soup 

 

Slepičí vývar s masovými kuličkami a pažitkou (1,7,9) 

Hen broth with meatballs and fresh chives 

67,- 
 

hlavní jídla | main courses 

 

Bruschetta s hříbkovým pestem a rukolou (1,3,7) 

Bruschetta with porcini mushrooms pesto and arugula leaves 

179,- 

“Ton Coeur” Pinot Noir, Rosé Vinařství Salabka 0,15 l   99,- 
 

Hovězí roláda s mletým masem a pečenými brambory grenaile 

Beef roulade with minced meat and grenaille potatoes 

 219,-  

Merlot, Les Jamelles, Languedoc-Rousillon 0,15 l 99,- 

 

Supreme z perličky s kadeřávkem a glazovanými kaštany (1,3,7) 

Guinea fowl supreme with green Swiss chard and glazed chestnuts 

259,- 

Rulandské šedé, pozdní sběr, Vinselekt Michlovský 0,15 l  99,- 

 

Denní dezert servírovaný s kávou nebo čajem  

Dessert of the day served with coffee or tea 

90,-  
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POLEDNÍ MENU | LUNCH MENU 

pátek | friday 

27. 9. 2019 

11:00 – 15:00 
 

polévka | soup 
 

Bílá česneková s pošírovaným vejcem a topinkou (1,7,9) 

White garlic soup with poached egg and toasted bread 

67,- 
 

hlavní jídla | main courses 

 

Bramborové gnocchi s liškami a sýrem pecorino (1,3,7,8) 

Potato gnocchi with chanterelles and Pecorino cheese 

179,- 

Pinot Grigio Mont Més, IGT Castelfeder 0,15 l   99,- 

 

Vepřový steak na žampionech,  

šťouchané brambory s pórkem a černým pepřem 

Pork steak with champignon mushrooms, 

crushed potatoes with leek and black pepper (1,3,7) 

219,-  

Pinot Noir, Palaviense, Vinselekt Michlovský 0,15 l  99,- 
 

Lososový závin s divokou brokolicí,  

lískovými oříšky a citronovým beurre blanc (1,3,4,7,8) 

Salmon strudel with wild broccoli sprouts,  

hazelnuts and lemon beurre blanc 

259,- 

 Saint Véran, Domaine Carrette 0,15 l  99,- 
 

Denní dezert servírovaný s kávou nebo čajem  

Dessert of the day served with coffee or tea 

90,-  


