PŘÍLOHY / SIDE DISHES / BEILAGEN
- ------------------------------------------------------Šťouchané brambory
Potato mixture / Kartoffelmischung

60,-

Pečené brambory

70,-

Roasted potatoes / Bratkartoffeln

JÍDELNÍ

LÍSTEK

---------------------

STUDENÉ PŘEDKRMY / COLD STARTERS / KALTE VORSPEISEN

---- ------------------------------------------------------99,Masová paštika, máslo, pečivo
(1 p. 50 g / 1, 7, 9, 10)

Bramborák

80,-

Potato pancake / Kartoffelpuffer

Hranolky

Fleischpastete, Butter, Gebäck
50,-

70,-

80,-

Roasted vegetables / Gegrilltes Gemüse

Zelené fazolky

70,-

50,-

Rice / Reis

Pečivo

Sauces-tartar, hot, herbal, pepper, cranberry,
ketchup / Soßen: Tatar-, Scharf-, Kräuter-,
Pfeffer-, Preiselbeerensoße, Ketchup

Tatarský biftek, topinky, vejce

249,-

Tartar beefsteak, toasts, egg
Tatarischer Beefsteak, Toaste, Ei

TEPLÉ PŘEDKRMY

/ WARM STARTERS / WARME VORSPEISEN

---- ------------------------------------------------------10,-

Pastry / Gebäck

Omáčky-tatarská, ďábelská, bylinková,
pepřová, brusinková, kečup

Wide choice of South-Bohemian cheeses,
sausages, pastry

(1 p. 150 g / 1, 3, 6, 10)

Green beans / Grüne Bohnen

Rýže

199,-

Auswahl an südböhmischen Käsesorten und
Rauchwaren

Ear of corn / Maiskolben

Restovaná zelenina

Výběr jihočeských sýrů a uzenin, pečivo
(1 p. 200 g / 1, 7)

Pommes frites / Pommes Frites

Kukuřičný klas

Meat paste, butter, pastry

Grilovaná klobása, hořčice, křen, pečivo

99,-

(1 ks / 1, 10)

Grilled sausage, mustard, horse radish, pastry
40,-

Gegrillte Backwurst, Meerrettich, Gebäck

Talián na hlubockém pivě, pečivo

99,-

(1 ks / 1, 10)

White sausage in beer, pastry
Weise Bierwurst, Gebäck

POLÉVKY / SOUPS / SUPPEN
---- ------------------------------------------------------Alergeny: 1 – lepek, 2 – korýši, 3 – vejce,
4 – ryby, 5 – arašídy, 6 – sója, 7 – mléko,
8 - skořáp. plody, 9 - celer, 10 – hořčice,
11 – sezam, 12 – siřičitany, 13 – lupiny,
14 – měkkýši.

Dle denní nabídky

59,-

Soup of the day / Nach dem Tagesangebot

NAŠE BRAMBORÁKY / OUR POTATO PANCAKES / UNSERE
KARTOFFELPUFFER
---- -------------------------------------------------------

Restaurace Solidní Šance

Sólo bramborák na prkénku

nám. Čsl. Armády 2
373 41 Hluboká nad Vltavou
tel. 387 966 040

Potato pancake single on board
Einsamer Kartoffelpuffer auf Brett

Bramborák s uzeným a zelím
Zodpovědní: Blanka a Michael Macháčkovi.
Platnost menu: od 28.6.2019
Smluvní ceny včetně DPH a jiných daní.
½ porce účtujeme ve výši 70 % z plné ceny.
Od r. 2012 se gramáže: 1) neuvádějí
nebo 2) se uvádí váha po tepelné úpravě
Transportní box = 10 Kč
Doba přípravy jídel je cca 15-45 minut.
Kategorie: SLOW FOOD (opak FAST FOOD)

119,-

(1 p. 200 g / 1, 3, 7)

219,-

(1 p. 100 g / 1, 3, 6, 7)

Potato pancake with smoked meat and
sauerkraut
Kartoffelpuffer mit Rauchfleisch und
Sauerkraut

Bramborák se třemi druhy masa
(kuřecí, vepřové, uzené)
(1 p. 100 g / 1, 3, 6, 7)

Potato pancake with meat set – 3 meat sorts
(chicken, pork and smoked meat)
Kartoffelpuffer mit Fleischmischung –
3 Fleischsorten (Hühner-, Schwein- und
Rauchfleisch)

219,-

MASO / MEAT / FLEISCH
-- ------------------------------------------------------Perlička supreme na másle a bylinkách,
šťouchané brambory, kukuřičný klas

359,-

(1 p. 150 g / 7)

Smažený sýr Blaťácké zlato, hranolky,
tatarská omáčka (1 p. 100 g / 1, 7)

249,-

Fried cheese, pommes frites, tartar sauce

Guinea hen supreme on butter and herbals,
mixed potatoes, ear of corn

Panierter Käse, Pommes Frites, Tatarsoße

Perlhuhn Supreme auf Butter und Kräuter,
Kartoffelmischung, Maiskolben

Vepřová panenka v anglické slanině,
zelené fazolky, pečené brambory

BEZMASÁ JÍDLA /MEATLESS MEALS / FLEISCHLOSE GERICHTE

---- -------------------------------------------------------

Houbové rizoto s pórkem, smetanou
a parmezánem (1 porce / 7)
359,-

219,-

Mushroom risotto, leek, cream and parmesan
Pilzenrisotto, mit Porree, Sahne und Parmesan

(1 p. 200 g)

Pork filet in English bacon, green beans,
roasted potatoes

DĚTSKÁ JÍDLA / CHILDREN MEALS / KINDERGERICHTE
---- -------------------------------------------------------

Schweinefilet im englischen Speck, grüne
Bohnen, Backkartoffeln

Hovězí steak dle nabídky, bramborové
a zeleninové hranolky, majonéza

459,-

(1 p. 300 g / 3, 9)

Rindsteak nach dem Tagesangebot, Kartoffelund Gemüsestreifen, Majonäse
359,-

SALATE (kleiner/großer)
---- -------------------------------------------------------

Směs listových salátů s roastbeefem,
omáčka, pečivo

219,-

Mixture of leaf lettuces with roast beef,
sauce, pastry

Damhirschkeule, Kartoffelpuffer,
Preiselbeerensoße
359,-

Mischung von Blättersalaten mit Roastbeef,
Soße, Gebäck

Míchaný salát se slaným sýrem
a krémovou zálivkou

Pike perch filet, farmer potato, roasted
vegetables

199,-

Mixed salad with salty cheese and crème
dressing

Zanderfilet, Farmerkartoffeln, gegrilltes
Gemüse

Vepřové koleno na hlubockém pivě,
hořčice, křen, pečivo (1 ks / 1, 10)

Fried chicken pieces in corn cover, pommes
frites, ketchup

SALÁTY (malý/velký) / SALADS (small/big) /

Fallow deer leg, potato pancakes, cranberry
sauce

Filet z candáta, farmářský brambor,
restovaná zelenina (1 p. 200 g / 4, 7)

169,-

Panierte Hühnerstücke im Maispanier, Pommes
Frites, Ketchup

Beef steak of the day, potato and vegetable
stripes, mayonnaise

Dančí kýta, bramborák, brusinková
omáčka (1 p. 200 g / 1, 3, 7)

Smažené kuřecí kousky v kukuřičném
obalu, hranolky, kečup (1 p. 80 g / 1, 6)

359,-

Pork leg in beer, mustard, horse radish, pastry

Gemischter Salat mit Salzkäse und a
Cremedressing

DEZERTY / DESSERS / NACHSPEISEN
---- ------------------------------------------------------89,Štrúdl ze sezónního ovoce

Schweinhaxe auf Bier, Senf, Meerrettich,
Gebäck

Strudel with fruit of the season

TĚSTOVINY /PASTA / PASTA
-- ------------------------------------------------------Těstoviny s kuřecím masem a sýrovou
omáčkou (1 porce / 1, 7, 10)

219,-

Pasta mit Hühnerfleisch und Käsesoße

Pasta with pork filet, leaf spinach, dried
tomatoes, onion, garlic and mushrooms
Pasta mit Schweinefilet, Blätterspinat,
getrockneten Tomaten, Zwiebel, Knoblauch
und Pilzen

Zmrzlina (jahodová a citrónová)
s ovocným přelivem a šlehačkou

89,-

Ice cream cup (lemon and strawberry ice cream,
fruit dressing, whipped cream)

Pasta with chicken meat and cheese sauce

Těstoviny s vepřovou panenkou, listovým
špenátem, sušenými rajčaty, cibulí,
česnekem a houbami (1 porce / 1, 7, 10)

Strudel mit Obst nach der Saison

219,-

Eisbecher (Zitronen- und Erdbeereneis,
Obstsoße, Schlagsahne)

Zákusek dle denní nabídky
Dessert of the day
Dessert nach dem Tagesangebot

89,-

Milé dámy, vážení pánové,
vstoupili jste do tzv. Rabenhauptovského
domu č. p. 2 , který v r. 1692 koupila obec
Podhradí od knížecího schwarzenberského
stavitele Jakuba de Maggi (autora
českobudějovické radnice) za účelem zřízení
zájezdního hostince. Od té doby jest zde
nepřetržitě a v plné úctě provozována
hostinská činnost. Zásadní přestavby
proběhly letech 1857 a 1911. Na úpravy
významně přispěl tehdejší pán na Hluboké
kníže Adolf Josef, za což si vyhradil právo
čepovat zde schwarzenberské pivo.
Roku 1898 byl přistavěn velký společenský
sál – dnešní sídlo PIVOVARU HLUBOKÁ.
Tehdejší nájemce Raimund Strangmüller se
mohl pochlubit moderně vybavenými
místnostmi, deseti hostinskými pokoji
a útulnou zahrádkou. Příchozí mohl zavést
své koně do stáje, zahrát si kulečník nebo
jen posedět u sklenice dobrého piva.
V roce 1949 prodal městský národní výbor
objekt místnímu staviteli Karlu Petráčkovi,
kterému byl následně v 50. letech znárodněn.
Po roce 1989 byla zdevastovaná budova
navrácena rodině původního majitele, je
postupně dobově rekonstruována, aby opět
sloužila k plné spokojenosti hostů.
V rytmu swingu zde vzpomínáme na staré
dobré časy…

S úctou veškerou

Rodina Macháčkova
t.č. hostinští zde

