
Teplé nápoje  |  Hot Beverages 
.

Lungo       ...    55,-
Espresso  ...  55,-

Double espresso ... 86,-
Café Latté ...  75,-

Cappuccino              ...  75,-  
Turecká káva  ...          50,-    

Turkish coffee with sediment   

Konvička čaje (různé druhy) ... 53,-
 Tea jug - choice of types

Svařené víno bílé, červené ...   7 5,-
Mulled wine white or red

Nealko nápoje  |  Soft Drinks
+++

0,33 l    Mattoni 
     perlivá / jemně perlivá / neperlivá       40,-
      Water sparkling / slightly sparkling / still
+++

0,5 l  Točená citronová limonáda       45,-
0,3 l  Točená citronová limonáda       35,-
       Draft lemonade Lemon
+

0,25 l   Schweppes Tonic, Ginger Ale          45,-
0,20 l   Granini juice – dle nabídky          45,- 
       Ask for choice 

0,33 l   Coca Cola / Coca Cola Zero         50,-
0,33 l   Fanta            50,-+++

1,00 l    Karafa vody (perlivá / neperlivá)   50,-
      Our Galant still water 

+++

Čerstvé limonády
 Fresh Lemonades
+++

0,5 l   Mango a maracuja        79,- 
0,5 l   Grep a bezinka        79,- 
0,5 l   Zázvor s medem        79,- 
0,5 l   Aloe vera a levandule       79,- 

Pivo  |  Beer
...
pivo Galant točené
světlý ležák „11”, spodně kvašený  
0,5 / 0,3 l   ...  5   4,- / 44,-
...

speciály Galant točené
Summer Ale „10”, svrchně kvašený  
0,5 / 0,3 l  ...    49,- / 39,-
tmavá / polotmavá „12”, spodně kvašená
dark / semi-dark beer

0,5 / 0,3 l  ...   59,- / 47,-
...

Radegast Birell nealko (láhev 0,5 l) ... 45,-
non-alcoholic beer

Deserty  |  Desserts
Vanilková zmrzlina v oříškovém mantlu

zalitá horkou čokoládou ... 125,-
Vanilla ice cream in hazelnut 
drizzled with hot chocolate

  Crème brûlée s ovocem a mátou ... 105,- 
Crème brûlée with fruit and mint

Čokoládový fondant s kopečkem
vanilkové zmrzliny ... 125,- 
Chocolate fondant with a scoop

vanilla ice cream

Ananasové carpacio s mandlemi a oříšky ... 110,- 
Pineapple carpacio with nuts and almonds

Kopeček zmrzliny ... 35,-
Scoop of ice cream

Bílá vína                                                                                           0,75 l  / 0,15 l|  White wines
---

Sauvignon  |  pozdní sběr, suché, vůně po angreštu (Mikrosvín)                                    391,-  / 90,-

Chardonnay  |  pozdní sběr, suché, tóny přezrálých hrušek (Mikrosvín)                      391,- / 90,-

Ryzlink vlašský  |  pozdní sběr, suché, vůně grepů (Mikrosvín)                                       391,- / 90,-

Ryzlink rýnský  |  pozdní sběr, suché, harmonické (Mikrosvín)                                       360,- / 80,-

Rulandské modré klaret  |  výběr z hroznů, polosuché (Gravitační vin.)                      361,-  / 75,-

Tramín červený  |  pozdní sběr, polosuché, vůně trop. ovoce (Vilavin)                         410,- / 95,-

Rulandské šedé  |  pozdní sběr, polosuché, vůně po broskvi (Vilavin)                          410,- / 95,-

Muškát moravský  |  pozdní sběr, polosuché, vůně citrusů (Mikrosvín)                       391,- / 90,- 

Pálava  |  pozdní sběr, polosuché, vůně květů šeříku (Mikrosvín)                                   421,-  / 99,-

Pálava  |  výběr z hroznů, polosladké  (Vinařství Zámečník)                                             391,-  / 90,-
...

K láhvi vína 1 l karafa vody zdarma  |  Free 1 l carafe of water with a bottle of wine  

Červená vína   |  Red wines
0,75 l  /  0,1 l

Merlot  |  pozdní sběr, suché

výrazné ovocné aroma (Mikrosvín) ... 429,- / 105,-

Rulandské modré

pozdní sběr, suché (Mikrosvín) ... 399,-  / 90,-

Odrůdová vína

dle denní nabídky 

House wine  
1,00 l / 0,25 l  

Bílé nebo červené víno

v karafě     

290,- / 75,-
Carafe / glass 

of white or red wine 

Sekt  |  Sparkling wine 
Sekt Galant | brut, tradiční metoda 

0,75 l  / 0,1  l            465,-  / 100,-

Prosecco

0,75 l  / 0,1  l            385,-  / 85,-

Všechna tichá vína (mimo house wine) nesou
označení Víno z České republiky a mohou
obsahovat alergen oxid siřičitý. 
Místo plnění, obsah alkoholu a další
povinné informace, které jsou vyžadovány 
všemožnými kontrolními orgány, jsou uvedeny na etiketě. Obsluha Vám ráda informace sdělí.

                         Dobroty
Kešu (60 g) ... 85,-                       Pražené mandle         (60 g) ... 85,-                  Brambůrky         (100 g) ... 65,- 

Cashew nuts                                          Roasted almonds                                                      Chips

                           Arašídy (100 g) ... 65,-                     Pistácie (80 g) ... 95,-
                                Roasted peanuts                                        Pistachio

Aperol
Aperol Spritz 
0,25 l  ...  129,-

Provozovatel: Hotel Galant s.r.o., Doubravčická 39, 100 00 Praha 10, IČ: 04485050 
Provozovna: Hotel Galant Mikulov , Mlýnská 2, 692 01 Mikulov, IČP: 1010654314 
Informace o alergenech na vyžádání u obsluhy.   | Allergen information available upon request. 
Gramáž se týká hlavní suroviny v syrovém stavu, u vybraných pokrmů, salátů a těstovin je to váha celé porce. 
Za poloviční porce u pokrmů, u kterých je to možné, účtujeme 70% z ceny. Změna přílohy či jiná nestandardní
úprava pokrmu může být  zpoplatněna. Nákup s sebou hlaste, prosím, předem.
Poslední objednávky do kuchyně přijímáme hodinu před koncem provozní doby. Děkujeme za pochopení.
Ceny uvedeny v Kč vč. DPH.
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Becherovka         ... 45,-                                       Campari Bitter ... 65,-   
Martini Dry (0,1) ... 60,-
+++++

Fernet Stock ... 50,-                             Fernet Stock citrus ... 50,-
Jägermeister ... 60,-                                        Jack Daniel’s   ... 90,-
Jameson         ... 65,-                                             Tullamore Dew ... 65,-
Gin Bombay ... 65,-                                         Absolut vodka ... 65,-
Tuzemák, zelená, vaječňák      ... 45,-
Traditional shots – inland rum, peppermint, egg liquor

 Pálenky Bartida – calvados, hruška, meruňka, slivovice  ... 70,-
Fruit brandies – calvados, pear, appricot, sloe
.

  Diplomatico Reserva  ... 145,-                             Don Papa    ... 145,-
Diplomatico Mantuano  ... 125,-                  La Hechicera    ... 145,-
  The Kraken    ... 100,-                                  Republica Božkov   ... 60,-
Captain Morgan ... 65,-             0,04 l                    Havana ... 60,-



Tradiční kuchyně  |  Traditional cuisine
+++

150 g   Pivovarský hovězí guláš na pivu Galant, chlebový knedlík ...  219,-
         Brewer's beef goulash on Galant beer, bread dumplings
+++

150 g   Staročeská hovězí svíčková omáčka s citrónem, brusinkami
        a šlehačkou, kynutý knedlík ...  219,-
         Beef sirloin with vegetable-cream sauce and cranberries, dumplings
+++

200 g   Pečený moravský vrabec s bramborovým knedlíkem a listovým špenátem ...  225,-
            Roasted pork shoulder and fatback with potato dumplings and leafy spinach

+++

500 g    Pečené konfitované kachní stehno s kysaným zelím a kynutým knedlíkem          ... 295,-
         Roasted confit duck quarter, sauerkraut and sourdough dumplings
+++

100 g  /  200 g   Malý / velký smažený kuřecí řízek, šťouchané brambory  ... 155,- / 195,-
         Small / big chicken steak (schnitzel) with mashed potatoes
+++

120 g   Mix smažených sýrů eidam a camembert, hranolky, tatarka ...  205,-
            Mix of fried cheese, fries, homemade tartar sauce

+++

400 g   Strapačky s uzeným masem a kysaným zelím   ... 195,-
          Potato gnocchi with smoked meat and sauerkraut

+++

300 g   Cous cous s grilovanou čerstvou zeleninou a sušenými rajčaty   ... 175,-
       Tentýž cous cous navíc s přírodním kuřecím masem (100 g) ... 259,-
         Cous cous with grilled vegetables, sun dried tomatoes and garlic / with chicken
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Malá jídla  |  Small dishes
...

100 g   Hovězí tatarák s topinkami (3 ks)
a česnekem ... 195,-
(podáváme namíchaný)

Beef tartar (raw) with spices served 
   with fried bread and garlic

+++

80 g   Tvarůžkový tartar 
s červenou cibulkou, toast ...      135,-

Savory tartar of afinated cheese with onion, toast
+++

60 g   Smažený čerstvý kozí sýr 
na zeleninovém salátku 

s citrónovo-medovým dresinkem ... 145,-
Fried fresh goat cheese on vegetable salad

with lemon-honey dressing
+++

100 g  Paštika z kachních jatýrek 
s koňakem, cibulová marmeláda,

chléb ...  130,-
Duck liver pate with cognac, onion jam, bread

+++

80 g  Ceviche z amura s rajčaty, cibulkou,
ananasem a koriandrem,
opečená bagetka ... 159,- 

(ceviche ... krátce v citrusové šťávě marinovaná ryba) 
Amur ceviche with tomatoes, onion, pineapple and

coriander, toasted baguette  
+++

100 g  Nakládané sýry s chilli papričkou 
a olivami s bazalkovým pestem ...  135,-

Pickled cheese with chili pepper 
and olives with basil pesto

+++

120 g  Davelské buřty na černém pivě
s chlebem ...  115,-

Sausage on black beer with bread

Polévky  |  Soups 
.

0,33 l   Poctivá česnečka s uzeným masem, 
    bramborami a vejcem, chlebové krutóny
        Garlic soup with smoked meat, potatoes 

          ... 69,-and egg, bread croutons
+++

0,33 l   Moravská kyselice s uzenou klobásou
... 69,-                Cabbage soup with sausage

Speciality  |  Specialities
  +

200 g   Grilovaný filet z bílé ryby z Rybníkářství Pohořelice
s bramborovo-dýňovým pyré

a lístky čerstvého špenátu ... 350,-
White fish filet, mashed potatoes

with pumpkin and fresh spinach leaves
++

250 g  Pomalu pečené kachní prsíčko s dýňovým pyré
a zelenými fazolkami ...  390,-

Slow roasted duck breast with pumpkin puree and green beans
+++

450 g    Vepřová žebra pečená na černém pivě Galant
s křenem a hořčicí, pečivo ... 325,-

Roast pork ribs on black beer 
with horseradish and mustard, pastry

+++

Sestavte si hlavní jídlo podle chuti z mnoha variant. Jídla objednávejte podle třímístných kódů 
v pořadí maso, omáčka a příloha. 
Příklad: Při volbě 321 jste si vybrali krůtí steak s hříbkovou omáčkou a steakovými hranolkami.
Make up your dish according to your appetite. Make your order in the form of a three-digit code.  
Example: Choosing 321 you get turkey breast steak with mushroom sauce and french fries. 
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Steaky [X--]
Steak
  .

250 g  Flank steak
Flank steak

495,-

250 g  Steak 
z vepřové krkovice
Pork neck steak

245,-

200 g  Krůtí prsní řízek
marinovaný v bylinkách
Turkey breast steak
with herbs

245,-

1
2

Omáčky [-X-]
Sauces
  .

Omáčka
ze zeleného pepře
Green pepper sauce

45,-

Omáčka 
z modrého sýra
Blue cheese sauce

45,-

Bylinkové máslo
s česnekem
Garlic butter

45,-

Steak house  |  Steak house

Přílohy [--X]
Side dishes
  .

Steakové hranolky
French fries

55,-

Čerstvá 
grilovaná zelenina
Grilled vegetable

65,-

Šťouchané
brambory
Mashed potatoes

50,-

Přílohy extra  |  Side dishes
Smažené hranolky   ... 55,-    |  French fries 

Steakové hranolky   ... 55,-    |  French fries 

Šťouchané brambory s cibulkou    ... 55,-    |  Mashed potatoes

Smažené bramborové krokety    ... 55,- |  Potato croquettes

Čerstvá grilovaná zelenina  ... 65,- |  Grilled vegetable mixture 

Košík pečiva  ... 40,-  |  Pastry basket

Tatarka nebo kečup  ... 40,-  |  Tartar sauce or ketchup

Pro malé děti  |  Children dishes..

100 g   Kuřecí přírodní plátek s bramborovými hranolkami ...  155,-
      Chicken steak with french fries

80 g   Smažený eidam, bramborové krokety  ... 145,- 
       Fried cheese, potato croquettes
          ..

Saláty  |  Salads..

350 g   Caesar salát - římský salát s ančovičkovým dresinkem, 
             kuřecím masem (100 g) a sýrem Grand Moravia,
             česnekové krutóny ...  205,-
                Caesar salat - romaine lettuce with anchovies dressing,
                chicken and Grand Moravia cheese        
              ..

300 g   Grilovaný kozí sýr na listovém salátu s medovým
             dresinkem a vlašskými ořechy         ... 230,-
             Grilled goat cheese on lettuce with honey dressing and walnuts
              ..

150 g   Tzaziki - okurkový salát se zakysanou smetanou, 
             jogurtem, koprem a česnekem ... 125,- 
               Tzaziki - cucumber salad with sour cream, yogurt, dill and garlic

..          
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