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Slavnostní menu 
 

Svatební menu 550 Kč 

Šunkový kornout plněný křenovou pěnou 
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 

Hovězí svíčková na smetaně s jemným karlovarským knedlíkem a brusinkami 
Jablečný závin s vanilkovou zmrzlinou 

 
Slavnostní menu 590 Kč  

Mozzarella caprese 
Chřestový krém s uzeným lososem a čerstvými bylinkami 

Kuřecí prsíčka supreme plněná bylinkovým máslem, doplněná tomatovým ragú, 
domácí bramborové dukátky 

Smetanová pannacotta s čerstvým ovocem 
 

Slavnostní menu 620 Kč 

Carpaccio z červené řepy s kozím sýrem 
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 

Konfitované kachní stehno v tymiánovém sádle, doplněné červeným a bílým zelím, 
domácí bramborové knedlíky 

Créme brulée s malinovým rozvarem 
 

Slavnostní menu 750 Kč  
Koktejl z uzeného lososa s křenovým mousse a křupinkou z bagety 

Cibulová krémová polévka s opečenou slaninou a čerstvou petrželkou 
Vepřová panenka plněná mandlemi, dochucená pomerančovou redukcí, 

podávaná se šťouchanými brambory 
Čokoládové brownie se zmrzlinou a pistáciovými oříšky 

 
Slavnostní menu 790 Kč  

Losos Gravad lax dochucený vodkou na salátku s banketkou 
Kuřecí polévka se zastřeným vajíčkem a houbami 

Telecí Saltimbocca s parmskou šunkou a rozmarýnem, bramborové pyré   
Kokosové nočky v borůvkové redukci 

 
Slavnostní menu 890 Kč  

0,04 portské víno 
Zvěřinový vývar se špekovými knedlíčky  

Zámecká paštika s opraženými mandlemi a čerstvými bylinkami, grilovaná banketka  
Dančí hřbet se šípkovou omáčkou a domácími petrželkovými knedlíky  

Marinovaná hruška v portském víně s vanilkovou omáčkou 
 

Slavnostní menu 950 Kč  
Restovaná kachní játra foie gras s karamelizovanými jablky, grilovaná banketka 

Silný hovězí vývar s masovými knedlíčky a zeleninou julienne 
Sous vide hovězí líčka na červeném víně s bramborovými pusinkami 

Pralinkové knedlíky s vanilkovo jahodovou omáčkou   
0,04 Brandy Torres 10 yo 

mailto:stekl@hotelstekl.cz


 

Hotel Štekl, Bezručova 141, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

Tel.: +420 387967491, Fax.: +420 387965943 

Email: stekl@hotelstekl.cz, www.hotelstekl.cz 

 

 
 
 

 

Slavnostní vegetariánské menu 450 Kč 
Mozarella caprese 

Zeleninový vývar s domácími nudlemi 
Hříbkové risoto s parmazánovým chipsem 

Čokoládové brownies se zmrzlinou 
 
 
 

Slavnostní vegetariánské menu 450 Kč 
Závitky z grilovaného lilku s mátovou ricottou a cuketou 

Zeleninový vývar s domácími nudlemi 
Tagliatelle Aglio Olio e Peperoncino 

Smetanová pannacotta s čerstvým ovocem 
 
 

Slavnostní veganské menu 450 Kč 
Salátek z čerstvé zeleniny s rostlinným sýrem, posypaný opraženým sezamem 

Brokolicový krém zjemněný rostlinou smetanou 
Grilovaná zelenina s tofu a houbami, jasmínová rýže 

Ovocné smothie s rostlinou smetanou 
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