Sněžka
Schneekoppe
1603 m

Dětská jídla /
Kindergerichte / Children‘s meals
Ryba dle denní nabídky, bramborová kaše, máslový hrášek (4, 7)
Fisch nach Tagesangebot, Kartoﬀelpüree, Buttererbsen
Fish of the day, mashed potatoes, butter peas

210 CZK

Malá svíčková na smetaně, houskové knedlíky (1, 3, 7)
Kleine Portion Lendenbraten in Rahmsauce, Semmelknödel
Small sirloin in cream sauce, bread dumplings

130 CZK

Těstoviny s rajčatovou omáčkou a bazalkou (3)
Teigwaren mit Tomatensoße und Basilikum
Pasta with tomato sauce and basil
Smažené kuřecí řízečky s bramborovou kaší (1, 3, 7)
Panierte Hähnchenschnitzel mit Kartoﬀelpüree
Fried chicken steak in breadcrumbs, mashed potatoes

85 CZK

105 CZK

Palačinka s čokoládou a šlehačkou (1, 3, 7)
Pfannkuchen mit Schokolade und Schlagsahne
Pancake with chocolate and whipped cream

90 CZK

Krupicová kaše s máslem a kousky belgické čokolády (7)
Grießbrei mit Butter und belgischer Schokolade
Cereal paste with butter and pieces of Belgian chocolate

90 CZK

Dukátové buchtičky, vanilkový krém (1, 3, 7)
Dukatenbuchteln, Vanillecreme
Traditional Czech buns with custard cream sauce

130 CZK

Borůvkové knedlíky, tvaroh máslo (1, 3, 7)
Heidelbeerknödel mit Quark und Butter
Blueberry dumplings with curd cheese and butter

130 CZK

Našim nejmilejším a nejmenším hostům. Pokud popíšeš správně prostření stolu, věz, že odměna tě nemine.
Unsere liebsten und kleinsten Gäste. Wenn Sie die Tabelleneinstellung richtig beschreiben, wissen Sie, dass die Belohnung Sie nicht vermissen wird.
To our dearest and smallest guests, if you describe correctly the table setting, know that the reward will not miss you.

Sklenice na víno
Weinglas
Wine glass

Moučníková vidlička
Dessertgabel
Dessert fork

Sklenice na vodu
Wassergläser
Water glasses

Ubrousek
Serviette
Napkin
Nůž na předkrm
Vorspeisenmesser
Appetizer knife

Vidlička na předkrm
Vorspeisengabel
Appetizer fork

Vidlička na hlavní chod
Hauptgericht Gabel
Main course fork

Talíř
Platte
Plate

Nůž na hlavní chod
Messer für Hauptgericht
Knife for main course

Polévková lžíce
Esslöﬀel
Soup spoon

