
 

VEČERNÍ JÍDELNÍ MENU 

                         Pátek a sobota od 18.00 hodin  
Rezervace na info@hlucov.cz  Pokud máte nějaké alergie, informujte obsluhu 

Polévka 

✓ Pěna z červené řepy s pošírovaným vejcem, gratinovaný kozí sýr, med, ořechy 

 

***** 

Předkrmy 

✓ Zauzený tatarák ze pstruha na dubovém dřevě, kapary, bylinky, creme fraiche 

✓ Paštika z králíka z domácího chovu, brusinky, sušené švestky, domácí pečivo 

***** 

Mezi- chody 

✓ Domácí ravioly plněné zrajícím holandským sýrem, omáčka z lesních hub, lanýžový olej              

***** 

Hlavní chody 

✓ Pečené filátko z čerstvého pstruha lososovitého, divoká brokolice Romanesco,  

květáková espuma , rozmarýnové máslo, citronový gel 

✓ Grilovaný dančí hřbet, lardo, gratinovaný brambor, pepřová omáčka 

✓ Variace listového salátu, nakládaná cuketa, cherry rajčata, granátové jablko, med, 

ořechy, modrý kozí sýr s rodinné farmy 

***** 

Dezerty 

✓ Domácí krémová kaštanová zmrzlina 

✓  Variace sýrů z malých farem 
 

 

 

 

Chut’ “Hlučova” 

Nechte se naším šéfkuchařem překvapit fantastickým menu plným poctivých a čerstvých 

surovin. Rádi Vám doporučíme vhodné víno.  

Domácí aperitiv: “Gin Tonic Hlučov-style” (140) 

3-chody + amuse 750,- 
4-chody + amuse 850,- 
5-chodů + amuse 950,- 

  
 

 

 

 

Variace sýrů  250,- 
Výběr vynikajících sýrů pro případ, že si chcete víno vychutnat o něco déle. 
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MENU PRO KOLEMJDOUCÍ  
Vaříme čtvrtek – neděle mezi 11.30 - 19.00  

Pátek a sobota mezi 11.30 - 16:00 

➢ Koprová krémová polévka, máslové krutony, creme fraiche (100)  

➢ Hovězí tatarák, lanýžový olej, kapary (270) 

➢ Domácí paštika z králíka, brusinky, ořechy, domácí pečivo (200) 

➢ Rozpečený kozí sýr, med, červená řepa, cibulové čatný, ořechy (200) 

 

➢ Variace listových salátů, nakládaná cuketa, granátové jablko, marinované cherry 

rajčata, med, ořechy, modrý kozí sýr z rodinné farmy  (270)  

➢ Houbové ragů, noky z polenty, zrající holandský sýr s červenou plísní (270) 

➢ Ragů z daňka na červeném víně, pečené granaile na tymiánu (300) 

➢ Biftek ze svíčkové z volného chovu, slaninová marmeláda,  gratinovaný brambor, 

rukolový salát, demi glace (500) 

➢ Pečené filátko z čerstvého pstruha lososovitého (rybářství Štampach), květákové 

pyré, cuketa, cherry rajčata, citronový gel (380) (nemáme každý čtvrtek) 

 

➢ Pistáciové crème brûllé s karamelovou krustou (120) 

➢ Domácí zmrzlina z lesních borůvek (120) 

Chuťovky k vínu a pivu 

➢ Uzené mandle (65) 

➢ Snack dne: Námi vyuzený zrající holandský sýr, hořčice (150) 

 

➢ Prkénko Hlučov podáváme s naším venkovským chlebem (400) 

✓ Variace domácích a italských uzenin 

✓ Variace holandských sýrů 

✓ Nebo mix (450)  

 

 

➢ Moučník dne: Pistáciový crème brullé s karamelovou krustou (120) 

 

OTEVÍRACÍ HODINY 

Čt (Thusday): 16.00 - 20.00 

Pá & So (Friday & Saturday): 11.30 - 22.00 

Ne (Sunday): 16.00 - 20.00 

Pokud nemáme hosty nebo rezervace, zavíráme dříve! 

We close earlier if we have no quests nor reservations! 

 

Naše kuchyně potřebuje čas na přípravu dobrého jídla. Pokud 

spěcháte nebo hledáte levné jídlo, v okolí je spousta alternativ! 



 

NÁPOJOVÝ LÍSTEK
Rozlévané víno * 

• Bílé:  Ryzlink Rýnský | Vinařství Liběchov 0,15l (100) 

• Červené: Pino Noir | Vinařství Kraus 0,15l (100) 

* Máme vynikající výběr vín v lahvích. Zeptejte se na náš vinný lístek!

 

Studené nápoje 

• Cola, Fanta, Ice-tea, tonic 0,3l (50) 

• Cappy Orange 0,25l (50) 

• Jablečný mošt z Kokořína 0,3l (75) 

• Domácí limonáda 0,5l (70) 

• Domácí Tonic 0,25l (65) 

• Voda - ne/perlivá 0,5l (35) 

 

Teplé nápoje 

• Kafe - espresso, cappuccino, lungo (65) 

• Čaj - černý, zelený, ovocný, zázvorový (65) 

• Horká hruška (100), grog (70), Horká čokoláda (65) 

 

Mix 

• Gin Tonic “Hlučov-style” (140), Apperol Spritz (140), Cuba Libre (100) 

• Crodinio Spritz (120) Crodino Sport = bez alcohol (75) 

 

Pivo* 

• Kácov 11° nefiltrovaný 0,25l (35) 0,4l (50) 

• Podřípský special 0,25l (45) 0,4 (65) Zeptejte se nás na naši měnící se nabídku piva 

• Láhev Pilsner Urquell 0,3l (50) 

* Nahoře se bohužel nepodává točené pivo! 

Lihoviny (0,3 cl) 

• Becherovka (40) 

• Vodka - Finlandia (50) 

• Jägermeister (40) 

• Bombay Gin (60) 

• Hruškovice (50) 

• Hruškovice Žufánek Dub (80) 

• Calvados (80)  

• Hlučovský speciál (70) 

• Grappa – Fior di Vite (dub) (80)   

• Rum - Flor de Cana Reserva 7y (70) 

• Rum - Diplomatico Excl. 12y (120) 

• J.D. Single Barrel Whiskey (90) 

• Bowmore 12y Single malt (110) 

• Cognac - Hennessy VS (100)

 


