
                                   Pizza       Ø 32 cm|  Pizza 
.

 MARGHERITA - rajčatové sugo, 
mozzarella, bazalka  ... 149,-
tomato, mozzarella, basil  

PROSCIUTO COTTO - rajčatové sugo, 
mozzarella, šunka ... 175,-
tomato, mozzarella, ham  

SALAMI MILANO - rajčatové sugo, 
mozzarella, milánský salám ... 175,-
tomato, mozzarella, salami  

PARMA E RUCOLA - rajčatové sugo, 
mozzarella, parmská šunka, rukola, 
parmazán ... 229,-
tomato, mozzarella, parma ham, rocket, 
parmesan  

 CAPRICIOSA - rajčatové sugo,  
mozzarella, šunka,  
žampiony, olivy, artyčoky ... 205,-
tomato, mozzarella, ham, champignons, 
olives, artichoke 

MACELLAIO - rajčatové sugo, 
mozzarella, šunka od kosti,  
milánský salám, kalábrijský
pikantní salám, scarmoza ... 219,-
tomato, mozzarella, parma ham, 
salami, scarmoza 

POLO E SPINACI - rajčatové sugo, 
mozzarella, špenát, kuřecí prsa,
vejce ... 189,-

 tomato, mozzarella, spinach, chicken, egg

 LOMBARDIA - smetana, 
mozzarella, vepřová panenka, 
slanina, jarní cibulka ... 215,-
cream, mozzarella, pork fillet, 
bacon, spring onion 

DIAVOLO - rajčatové sugo, 
mozzarella, kalábrijský pikantní
salám, cibule, beranní rohy ... 205,-
tomato, mozzarella, salami, onion, 
chilli pepper  

 

HAWAI - smetana, mozzarella, 
šunka, ananas ... 175,-
cream, mozzarella, ham, pineapple 

 QUATTRO FORMAGGI - smetana 
mozzarella, scarmoza, gorgonzola
parmazán ... 229,- 

cream, mozzarella, scarmoza, gorgonzila 
parmesan

Extra přísady na pizzu 
Extra pizza ingredients 

.

Vejce, cibule, bazalka, česnek, olivy, 
jarní cibulka, špenát,

beraní rohy, ananas, kukuřice     ... 30,- 
Eggs, onion, basil, garlic, spring onion, olives

spinach, pickled peppers, pineapple, corn
     

Šunka od kusti, milánský salám, slanina, 
mozzarella, artyčoky, rukola, paprika, 

cuketa ... 45,- 
Ham, Milanese salami, bacon,

mozzarella, artichokes, arugula, peppers,
zucchini 

Vepřová panenka, kuřecí prsa, losos,
parmská šunka,   kalábrijský salám,

parmazán, gorgonzola, 
scarmoza, žampiony     ... 55,- 

Pork tenderloin, chicken breast, salmon,
Parma ham, Calabrian salami, parmesan,

gorgonzola, scarmoza, mushrooms
.
       

Nealkoholické nápoje  |  Soft Drinks
.

0,33 l    Coca Cola, Fanta ...  45,-
0,25 l    Schweppes tonic original, Ginger Ale ...  45,-
0,20 l    Granini pomeranč, jablko, jahoda  ... 45,-
                 (orange, apple, strawberry)

0,33 l   Red Bull ... 60,-
0,25 l    Mattoni - perlivá, neperlivá ... 40,-
                 (sparkling, still)

1,00 l    Karafa vody s citronem a mátou ...  50,-
                 Water with lemon and mint 

0,5 l       Naše čerstvé limonády (dle nabídky)  ...  65,-
                Homemade lemonade

0,5/0,3 l    Točená citronová limonáda  ...  45,-/ 35,-
                      Draft lemon lemonade

0,5/0,3 l    Kofola  ...  49,-/ 39,-
                       Draft coke-style lemonade

 

Pivo   0,5 l  / 0,3 l  |  Beer   
.

Pivo Galant - dle aktuální nabídky
      na tabuli nebo u obsluhy
      ležák - spodně kvašený ... 54,- / 44,-
      summer ale - svrchně kvašený ... 54,- / 44,-
      speciál - polotmavé pivo ... 59,- / 47,-
      Galant draft beer
 
Nealkoholický radler ochucený točený ... 49,- / 39,-
Non-alcoholic draft beer with lemonade      
Birell nealko pivo (láhev) ... 49,-
Non-alcoholic bottled beer  

Sekt  |  Sparkling wine 
Sekt Galant | brut, tradiční metoda 

0,75 l                465,-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Všechna vína (mimo house wine) nesou označení 
Víno z České republiky a mohou obsahovat alergen
oxid siřičitý. Místo plnění, obsah alkoholu a další
povinné náležitosti jsou uvedeny na etiketě, 
obsluha Vám ráda informace sdělí.

Červená vína   |  Red wines
0,75 l

Merlot  |  pozdní sběr, suché

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

Rulandské modré

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

Becherovka         ... 45,-                                  Jägermeister ... 60,- 
Metaxa ***** ... 75,-                                 Ballantine’s ... 65,-
Tullamore Dew ... 65,-                                     Jameson         ... 65,-
Jack Daniels   ... 80,-                           Tuzemák Božkov ... 55,-
Rum Republica ... 75,-                       Rum Don Papa ... 135,-
Rum Captain Morgan ... 65,-               Absolut vodka ... 65,-
Fernet Stock ... 55,-                     Fernet Stock citrus ... 55,-
Gin Bombay ... 65,-                                             Gin pink ... 65,-
Pálenky Bartida  |  meruňka, slivovice, hruška ... 69,-
                      Fruit brandies appricot, sloe, pear
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0,04 l 

Odrůdová vína

dle denní nabídky 

House wine  
1,00 l / 0,2 l  

Bílé nebo červené víno

v karafě     

290,- / 70,-
Carafe / glass 

of white or red wine 

Teplé nápoje  |  Hot Beverages 
.

Lungo       ...    60,-
Espresso  ...  55,-

Latté Macchiato  ...  65,-
Cappuccino              ...  65,-  

Turecká káva  ...          50,-    

Turkish coffee with sediment   

Konvička čaje (různé druhy) ... 50,-
 Tea jug - choice of types

Grog  ...       60,-   hot water with „rum” 

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



Provozovatel: Hotel Galant s.r.o., Doubravčická 39, 100 00 Praha 10, IČ: 04485050 
Provozovna: Hotel Galant Lednice , 21. dubna 657, 692 44  Lednice, IČP: 1011705567 
Informace o alergenech na vyžádání u obsluhy.  Gramáž se týká hlavní suroviny v syrovém stavu, u vybraných pokrmů, salátůAllergen information available upon request.  |  
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.

Polévky  |  Soups 
.

0,33 l   Drůbeží polévka s masem, středomořskou 
             zeleninou a sýrem Gran Moravia ... 55,- 
               Poultry soup with meat, mediterranean 
               vegetables and Gran Moravia cheese         
.

0,33 l  T radiční kulajda s pečenými žampiony,
             s nočkem šťouchaných brambor
             a vejcem ... 65,- 

                    Creamy dill and mushroom soup with egg      
.
       

Předkrmy  |  Starters
...

100 g   Hovězí tatarák s topinkami (3 ks)
             a česnekem (podáváme namíchaný) ...  175,-
                Beef tartar (raw) with spices served with fried
                 bread and garlic
..

  80 g   Carpaccio z hovězí svíčkové s kapary a
             sýrem Gran Moravia, pizza chléb
             s bylinkovým máslem  ... 178,-
               Beef carpaccio with capers and Parmesan style 
               cheese Gran Moravia, pizza bread with herb butter 
..

  80 g  Uzený losos z domácí udírny se zakysanou 
             smetanou a koprem, toust ...  169,-
               Homemade smoked salmon with sour cream
               and dill, toast 

100 g  Čerstvý kozí sýr s drcenými ořechy a medem 
             s rukolovým salátem a pizza placičkou ...  132,-
               Fresh goat cheese with crushed nuts and honey
               with arugula salad and pizza pancake  

  80 g  Jemná kachní paštika s koňakem v mandlovém 
             prachu a coulis z lesního ovoce, toast ...  159,-
               Fine duck pate with cognac in almond
               dust and forest fruits coulies, toast
..

Pro děti
Children dishes..

100 g   Krůtí přírodní plátek
      s bramborovými hranolky
      ...  135,-
      Turkey steak with french fries
              ..

100 g   Smažený kuřecí řízek, 
      bramborová kaše  ... 145,- 
       Fried chicken schnitzel,
       mashed potatoes      
          ..

Těstoviny a rizota  |  Pasta and Risotti
.

350 g   Špagety Carbonara s pancettou, vaječným
             žloutkem, česnekem a bílým vínem ... 179,-

             Spaghetti Carbonara with pancetta, egg
                egg yolk, garlic and white wine        

350 g  Krémové risotto s vepřovou panenkou
             a máslovými žampiony ... 189,-
                Creamy risotto with pork tenderloin

                and butter champignons

Speciality  |  Specialties.

220 g   Pomalu tažený hovězí karabáček s červeným vínem 
             a kořenovou zeleninou, křenovou bramborovou kaší 
             s máslem a restovanými žampióny      ...  279,-
                Slow drawn beef carabiner (hind leg) with red wine
                and root vegetables, horseradish mashed potatoes
                with butter and roasted mushrooms

200 g   Dušené králičí stehýnko na hořčici a rozmarýnu s opečenými 
             bramborovými škubánky a grilovaným zeleným
             chřestem s pancettou       ...  285,-
                Stewed rabbit leg on mustard and rosemary with roasts
                potato puffs and grilled greens asparagus with pancetta

500 g   Kachní čtvrtka pečená v sádle s domácím kysaným 
             zelím a kynutými knedlíky        ...  279,-
                Duck quarter baked in lard with homemade sourdough
                cabbage and sourdough dumplings

300 g   Pečená vepřová palička se smetanovým listovým špenátem 
             s konfitovaným česnekem a šťouchanými bramborami 
             s vídeňskou cibulkou          ...  295,-
                Roast pork pestle with creamy spinach with confit garlic and
                mashed potatoes with viennese onion

Masa  |  Meats.

200 g   Hovězí flank steak se smetanovou omáčkou se zeleným
             pepřem, fazolové lusky se slaninou      ...  349,-

                Beef flank steak with cream sauce and greens
                pepper, bean pods with bacon

200 g   Milánský řízek z vepřového karé v parmazánové
             strouhance, šťouchaný brambor      ...  255,-

                Milanese pork chop in parmesan cheese
                breadcrumbs, mashed potatoes

200 g   Krůtí Saltimbocca s parmskou šunkou a šalvějí, 
             grilovanou zeleninou s cherry rajčátky      ...  265,-

                Turkey Saltimbocca with parma ham and sage,
                grilled vegetables with cherry tomatoes

200 g   Grilovaný filet z lososa s glazovanými hráškovými lusky 
             a slaným dánským máslem       ...  295,-
                Grilled salmon fillet with glazed peas pods

                and salted Danish butter

Saláty  |  Salads..

300 g   Caesar salát - římský salát s pikantním ančovičkovým
             dresinkem, kuřecím masem a sýrem Grand Moravia,
             česnekové krutóny ...  189,-
                Caesar salat - romaine lettuce with spicy anchovies
                dressing, chicken and Grand Moravia cheese        
              ..

300 g   Trhaná mozzarella s plátky čerstvých rajčat, bazalkovým
             pestem a balzamikovou redukcí ... 175,- 
               Shredded mozzarella with slices of fresh tomatoes, basil
               pesto and balsamic reduction
..

150 g   Lehký zeleninový salát s rukolou, čerstvými a sušenými
             rajčaty, okurkou a citronovou zálivkou ... 85,- 
               Light vegetable salad with arugula, fresh and dried
               tomatoes, cucumber and lemon dressing
          ..

Přílohy  |  Side dishes
Smažené hranolky   
French fries ... 45,-    

Šťouchané brambory s cibulkou   
Mashed potatoes  ... 45,- ,   

Pizza chléb s olivovým olejem Ø 25 cm         
Italian pastry ... 69,-

Košík pečiva          
Basket of pastries ... 35,-

Deserty  |  Desserts
Italské tiramisu ... 89,-

Italian tiramisu

   Čokoládový dortík 
s malinovou omáčkou ... 95,-

Chocolate tart  raspberry with sauce

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

Dobroty
Kešu
Cashew nuts ... 50,-
Arašídy
Roasted peanuts ... 50,-
Pražené mandle        
Roasted almonds ... 65,-
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