
Stálý jídelní lístek 
Vaříme od pondělí do soboty od 11:00 do 21:30 hodin 

Vážení hosté, dovolujeme si Vás upozornit, že ke každému samostatnému pokrmu z nabídky stálého  
jídelního lístku, účtujeme couvert v hodnotě 5,- Kč. V ceně couvertu je zahrnuta konzumace dochucovadel  

a přísad, které Vám jsou volně k dispozici. 
Jednou z povinností obsluhujícího personálu je předložení účtu z pokladny při placení.  

Pokud se tak nestane, jste našimi hosty...
Jídlo pro Vás připravil šéfkuchař Tomáš Vonaký se svým týmem kuchařů.

PŘEDKRMY  
Capresse 85,- 

Sýrové prkénko zdobené hroznovým  
vínem a ořechy 250,- 

 100 g Hovězí tataráček s topinkami 145,- 

Sušená nakládaná rajčata se sýrem  
Grana padano, opečený toast 145,- 

 300 g Zámecký nářez City hotelu  
   z regionálních uzenin pro 2 osoby  
  (vhodná večeře i s sebou na pokoj)  275,- 

POLÉVKY  
Hovězí vývar s babiččinými nudlemi 39,- 

Italská rajčatová polévka 45,- 

STÁLÁ HOTOVÁ JÍDLA 
 200 g Staročeský guláš s variací houskových  
  a špekových knedlíků,  
  křenem a cibulí  150,- 

 150g Nadívané kuřecí stehýnko, 
  petrželový brambor 145,- 

DEGUSTAČNÍ MENU
Aperitiv  

Royal Porto 0,05 l 

Předkrm  
Sušená nakládaná rajčata  

se sýrem grana padano  
a rozpečenými tousty 

Polévka  
Italská rajčatová polévka  

s bazalkovým pestem 

I. chod  
Pečené filátko z candáta, máslové  

brambůrky s grilovanou cuketou, cherry 
rajčaty a slaninovým přelivem 

II. chod  
Domácí bramborové noky se smetanovými 

hříbky zdobené sýrem Grana padano 

Dezert  
Mangový sorbet s kapkou italského  

prossecca 

Cena menu pro jednu osobu  

399,- 

www.cityhotelpisek.cz

Historie hotelu City sahá až do 1. poloviny 19. století, kdy byl na tomto místě postaven měšťanský dům.  
V roce 1958 byl dům zapsán do seznamu Kulturních památek České republiky.



RYBY  
200 g Pečený filet z candáta na másle  
  s bramborovo-hráškovým pyré, petrželovými   
 chipsy a slaninovou omáčkou 245,- 

200 g Grilovaný losos na smetanovém listovém    
 špenátu, bramborové pyré 240,- 

200 g Tygří krevety ala City hotel 265,- 

DRŮBEŽÍ MASA 
180 g Steak z kuřecích prsou s bazalkovým máslem 
  grilovanými rajčaty, paprikou  
  a balsamikem 165,- 

150 g Kuřecí medailonky na půlkách pečených    
 brambor s jemným sýrovým přelivem 159,- 

150 g Smažený kuřecí řízek s citronem 125,- 

VEPŘOVÁ MASA 
200 g Vepřový steak se sázeným vejcem 149,- 

200 g Marinovaná vepřová kotleta  
  s restovanými fazolkami 165,- 

200 g Vepřový steak s domácí  
  thajskou omáčkou 145,- 

200 g Steak z vepřové pečeně  
  s pepřovou omáčkou 145,- 

150 g Na sádle smažený vepřový řízek  
  s citronem 135,- 

HOVĚZÍ  
250 g Beef steak z pravé svíčkové na lůžku  
  restovaných fazolek se slaninou  
  s výběrem omáček 350,- 

250 g Beef steak z pravé svíčkové na rukolovém    
  lůžku s bylinkovým máslem 350,- 

PRO 2 OSOBY 
ČI POŘÁDNÉHO JEDLÍKA 
500 g Mix Grill – hovězí svíčková, vepřový  
  a kuřecí medailonek, výběr omáček, 
  příloha dle Vašeho výběru 520,- 

BURGERY XXL 
Burger City s opečenou slaninou, hranolky 165,- 
Cheeseburger s opečenou slaninou, hranolky 165,- 

DOMÁCÍ GNOCCHI 
S hříbkovou omáčkou, sypané parmazánem 149,- 

S omáčkou z čerstvých rajčat, slaniny  
a bazalky, sypané parmazánem 139,- 

S kuřecím masem a listovým špenátem  
ve smetanové omáčce  145,- 

VEGE 
Smažený francouzský sýr Bree, 
tatarská omáčka  119,- 

Grilovaný hermelín s tatarskou omáčkou  
a brusinkami  125,- 

Máslová brokolice zapečená mozzarellou 125,- 

PŘÍLOHY 
Vařený brambor 30,- 

Mačkaný brambor s cibulkou a petrželkou 40,- 

Pečené brambory ve slupce  
s bylinkovým máslem  40,- 

Bramborové pyré se smetanou 40,- 

Hráškovo bramborové pyré 40,- 

Hranolky 30,- 

Domácí americký brambor 30,- 

Restované fazolky se slaninou 50,- 

Teplá brokolice 50,- 

Grilovaná zelenina 50,- 

Smetanový listový špenát 40,- 

SALÁTY  
Malý míchaný salát 55,- 

Velký míchaný salát 95,- 

Malý listový salát s cherry rajčátky  
a rukolou, rozpečený toast  60,- 

Salátová mísa City s kuřecím masem 145,- 

Nudličky z vepřové pečeně na křupavém listovém 
salátu s okurkou, cherry rajčaty a paprikou 155,- 

Marinované salátové listy s rajčaty a okurkou,  
tuňákem a vejcem  145,- 

SLADKÁ TEČKA  
Dorty nebo koláče dle denní nabídky 49,- 

Velký zmrzlinový pohár s ovocem,  
čokoládou a šlehačkou dle nabídky  79,- 

Zmrzlina dle nabídky 25,- 

Ovocné sorbety dle nabídky 45,- 

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou 85,- 

SPECIÁLNÍ PŘÁNÍ  
Nevybrali jste si z našeho jídelního lístku?  
Nevadí, rádi Vám na objednávku přípravíme  
cokoliv dle Vaší chuti a fantazie… 

Pokud nám dáte vědět v dostatečném předstihu,  
dokážeme splnit každé reálné přání.


