
Vážení hosté,

jsme velmi potěšeni, že jste navštívili naši restauraci. Nabízíme Vám 

pokrmy moderní gastronomie, regionální speciality a dezerty připravené 

přímo v naší hotelové kuchyni. 

Minutková jídla připravujeme z čerstvých sezónních surovin s důrazem na 

regionální dodavatele.

Vybrané druhy masa - jehněčí a hovězí pro Vás nakupujeme z nedaleké 

biofarmy Rudimov – www.masozluky.cz  

Bylinky a jedlé květy pro nás pěstují v Ecofarmě Bylinná valašská sušírna 

svatého Františka ve Vlachovicích – www.kvetybyliny.cz 

František Rak 
šéfkuchař hotelu Ambra



Předkrmy / starters

80 g kachní paštika, 
okurky cornichons, jablka, škvarkový chléb                           89,–
/Duck pate, cornichons cucumbers, apples, crackling bread/

(alergeny: lepek – pšenice, žito, vejce, mléčné výrobky, celer, oxid siřičitý, skořápkoviny)

100 g Hovězí tatarák,
hořčičné semínko, konfitované kapary, česnekové topinky   149,–
/Beef tartar, mustard seed, confit capers, garlic toasts/

(alergeny: lepek – pšenice, mléčné výrobky, oxid siřičitý, skořápkoviny)

 

35 g Husí játra foie gras, 
jablka, černý česnek, máslový croissant                                169,–
/Goose liver foie gras, apples, black garlic, buttery croissant/

(alergeny: lepek – pšenice, mléčné výrobky, oxid siřičitý, skořápkoviny)

Polévky / soups

Slepičí vývar 
s játrovými knedlíčky, zeleninou julienne a nudlemi               49,–
/Chicken consomme with liver dumplings, julienne vegetables and noodles/

(alergeny: lepek – pšenice, vejce, celer)

kyselice „AmBrA„,
brambory  na  kyselo, uzená švestka, škvarky                         59,–
/sauerkraut soup „Kyselice aMBra“ potatoes, smoked plum, pork greaves/

(alergeny: mléčné výrobky, mléčné výrobky, celer)



ŠéfkucHAř doPoručuje SPeciAlity 
luHAčovickéHo záleSí / Chef reCoMMenDs 

speCialties froM „luhačoviCKé zálesí“

Gratinovaní šneci,
dýňová hlína, piniové oříšky, olej z jehličí, toast                      99,–
/Gratin snails, pumpkin clay, pine nuts, needle oil, toast/

(alergeny: lepek – pšenice, žito, ryby, sója, mléčné výrobky, celer, oxid siřičitý)

krém z říčních ráčků s račí kroketkou                                99,–
/Cream of river crayfish with crayfish croquette/

(alergeny: lepek – pšenice, žito, korýši, mléčné výrobky, celer, hořčice, oxid siřičitý)

150 g ryba dle denní nabídky,
bramborové pyré, máslová zelenina, račí omáčka                249,–
/fish according to daily menu, potato puree, buttered vegetables  
and crayfish sauce/

(alergeny: lepek – pšenice, mléčné výrobky, ryby, korýši, celer, oxid siřičitý)

HlAvní jídlA / Main Dishes

200 g kuřecí prsa ,,Supreme,, 
papriková salsa, omáčka z pečených paprik,  
brioškový knedlík                                                                229,–
/Chicken breast „supreme“, pepper salsa, sauce of roasted peppers, bun 
dumpling/

(alergeny: lepek – pšenice, mléčné výrobky, vejce, celer)

200 g vepřová panenka,
čočka Beluga, karotka, bramborová terinka,  
omáčka z dlouhého pepře                                                     239,–
/pork tenderloin, Beluga lentils, carrot, potato terrine,  
sauce of black long pepper/ 

(alergeny: mléčné výrobky, celer, oxid siřičitý)



HlAvní jídlA / Main Dishes

150 g konfitovaný vepřový bok, 
omáčka z olomouckých tvarůžků,  
brambory v popelu, chřest                                                  239,–
/Confit pork belly, special cheese sauce, potatoes in the ashes, asparagus/

(alergeny: mléčné výrobky, celer)  

200 g Hovězí steak dle nabídky (medium),
uzené bramborové pyré, gratinovaný morek, chřest, smažená 
cibulka, lanýžová omáčka                                                       279,–
/Beef according to offer (medium), smoked potato puree, gratin marrow,  
asparagus, fried onion, truffle sauce/

(alergeny: lepek – pšenice, vejce, mléčné výrobky, celer, siřičitany)

150 g jehněčí kýta, 
bramborovo pohankové pyré, hrášek, omáčka z klouzků      279,–
/lamb leg, buckwheat-potato puree, peas, sauce of dried mushrooms/

(alergeny: mléčné výrobky, celer, oxid siřičitý)

150 g nadívaná křepelka, 
hráškové pyré, gnocchi vitelotte,  
omáčka ze sušených smržů                                                       329,–
/stuffed quail, pea puree, gnocchi vitelotte, sauce of dried morels/

(alergeny: lepek, vejce, mléčné výrobky, celer, oxid siřičitý)

Salát caesar 
s restovaným kuřecím masem (100 g), česnekovými krutony 
a hoblinami sýru „Grana padano“                                           159,–
/Caesar salad with grilled chicken, garlic croutons and pieces  
of cheese “Grana padano”/

(alergeny: lepek – pšenice, vejce, ryby, mléčné výrobky, hořčice)   

Jídla připravujeme z čerstvých sezónních 
surovin s důrazem na regionální dodavatele.



BezmASá jídlA / Meatless Dishes

150 g tagliatelle (těstoviny) 
s omáčkou z mascarpone, citron, rukolové pesto,  
prach z červené řepy                                                               159,–  
/tagliatelle (pasta) with sauce from mascarpone cheese, lemon,
ruccola pesto, dustfrom redbeet/ 

(alergeny: lepek – pšenice, vejce, mléčné výrobky, skořápkové plody – ořechy)

250 g Hráškové risotto
s chřestem a  hoblinami sýru „Grana padano„                        159,–
/Green pea and asparagus risotto with shavings of cheese “Grana padano” 
and roasted pine nuts/

(alergeny: mléčné výrobky, celer, oxid siřičitý)

dĚtSké menu / ChilDren’s Menu

100 g tagliatelle Pomodoro
(široké těstoviny s omáčkou z rajčat a bazalky)                     109,–
/tagliatelle pomodoro (pasta with tomato sauce and basil)/

(alergeny: lepek – pšenice, vejce, mléčné výrobky)

100 g kuřecí medailonky přírodní,
bramborové pyré                                                                     119,–
/natural chicken pieces, potato puree/ 

(alergeny: mléčné výrobky, celer)

Nezapomeňte ochutnat vynikající dezerty
přímo od naší cukrářky.



dezerty / Desserts

máslové sablé
bazalkový krém z bílé čokolády, maliny, malinové coulis, 
pomerančová granita                                                                99,–
/rusk  sable with basil cream of white chocolate, raspberries, raspberry 
coulis, orange granita/

(alergeny: lepek – pšenice, vejce, mléčné výrobky, skořápkové plody)

listový košíček
s vanilkovou omáčkou a pečeným jablíčkem v karamelu       99,–
/pie with vanilla sauce and roasted apple in caramel/

(alergeny: lepek – pšenice, vejce, mléčné výrobky, skořápkové plody)

dezerty dle denní nabídky Bowlingu u Solného pramene 
informujte se u obsluhujícího číšníka

Minutkovou kuchyni podáváme od 11.30 do 21.30 hodin.
Doba přípravy pokrmů je 20 – 30 minut.
Za ½ porci Vám budeme účtovat 70 % z původní ceny.

Přejeme Vám dobrou chuť

Dezerty pro Vás připravila  
Zdenka Krajčová 

cukrářka hotelu Ambra



vermuty & PortSké víno

1 dl Martini extra Dry                                                                55,–

1 dl Martini rosato                                                                   55,–

5 cl Campari                                                                             55,– 

1 dl Cinzano Bianco, rosso                                                      50,– 

5 cl portské víno                                                                       59,–
(alergeny: oxid siřičitý)

likéry

4 cl Karlovarská Becherovka                                                    44,– 

4 cl luhačovická bylinná                                                          45,– 

4 cl fernet stock                                                                       44,– 

4 cl Jägermeister                                                                       54,– 

4 cl Baileys                                                                                54,–
(alergeny: mléčné výrobky)

deStiláty

4 cl slivovice Jelínek                                                                 54,– 

4 cl hruškovice                                                                         54,– 

4 cl vodka finlandia                                                                 45,– 

4 cl Beefeater Gin                                                                     54,– 

4 cl Božkov tuzemský                                                               40,– 

náPojový líStek



WHiSky

4 cl Ballantine´s finest                                                             60,–

4 cl Johny Walker red label                                                   60,–

4 cl Chivas regal, 12Y                                                               90,–

4 cl tullamore Dew                                                                   70,–

4 cl Jack Daniel´s                                                                     70,–

BrAndy &coGnAc
4 cl Metaxa 5 stars                                                                    60,–

4 cl hennesy v s                                                                      95,–

Pivo čePovAné 
(alergeny: lepek – ječmen, oxid siřičitý)

0,5 l pilsnerurquell 12°                                                              42,–

0,3 l pilsnerurquell 12°                                                              32,– 

Pivo lAHvové
(alergeny: lepek – ječmen, oxid siřičitý)

0,5 l radegast 10°                                                                     29,– 

0,4 l heineken 12°                                                                     34,–

0,5 l radegast Birell – nealko                                                   30,– 

Šumivá vínA
(alergeny: oxid siřičitý)

0,75 l Bohemia sekt – Demi sec, Brut                                   249,– 

0,75 l Bohemia sekt – nealkoholický                                     249,–



rozlévAná vínA 
Bílá, červená dle nABídky

(alergeny: oxid siřičitý)

0,25 l Bílá, červená vína                                                            49,– 

0,1 l   Bílá, červená vína                                                             23,–

vinAřStví dufek / svatoBořiCe-Mistřín

vážení hosté na ročníky a přívlastky nabízených vín se zeptejte svého číšníka 
– nabídku pro vás aktuálně obměňujeme

Bílá vína – 0,75 l
(alergeny: oxid siřičitý)

Chardonnay                                                                             270,– 

neuburské                                                                               270,–

rulandské bílé                                                                         290,– 

sylvánské zelené                                                                     290,– 

červená vína – 0,75 l
(alergeny: oxid siřičitý)

frankovka                                                                               290,–

Cabernet cortis                                                                       340,–



neAlkoHolické náPoje

Mattoni 0,33 l                                                                             27,– 

Mattoni 0,7 l                                                                             54,– 

aquila neperlivá 0,7 l                                                                54,– 

rajec – dle nabídky 0,33 l                                                          27,– 

Coca-Cola 0,33 l                                                                       35,– 

fanta 0,33 l                                                                                35,– 

tonicKinley, zázvorový 0,25 l                                                   35,– 

Kofola 0,33 l                                                                              29,– 

vinea 0,25 l                                                                               29,– 

Granini – dle nabídky 0,2 l                                                        31,– 

redbull                                                                                      50,–

tePlé náPoje

čaj dle nabídky                                                                         25,– 

horká čokoláda se šlehačkou                                                  45,–
(alergeny:  mléčné výrobky)

150 ml Grog                                                                               49,– 

200 ml svařené víno bílé, červené                                           54,– 
(alergeny: oxid siřičitý)



kávA

espresso                                                                                   35,– 

Cappuccino                                                                               40,–

Café latte Macchiato                                                               45,–

vídeňská káva                                                                           49,–

lázeňská káva (čokoládový likér, šlehačka)                             49,–
(alergeny: mléčné výrobky)

alžírská káva (vaječný likér, šlehačka)                                      46,–
(alergeny: vejce, mléčné výrobky)

Káva turecká                                                                             32,–

Káva bezkofeinová                                                                    32,–

cHuťovky

Mandle pražené solené                                                            35,–
(alergeny: skořápkoviny)

Brambůrky solené                                                                     35,– 

zpracovala: 
eva fialová, provozní hotelu 
platnost od 1  4  2017 
www hotel-ambra cz


