MENU

VITEJTE!
Takovou, jakou chata Hradečanka byla od konce 18. století, už nenajdete.
Přesto, že jsme ji kompletně přestavěli, dělali jsme to s citem. Díky tomu
tak o svůj původní ráz třetí nejstarší stavby v Malé Úpě určitě nepřišla.
A proč Hradečanka? Jméno získala hned na svém začátku od pekařů
z Hradce Králové, kteří se sem jezdili rekreovat na podnikovou chatu.
Dnes vám Hradečanka nabídne komfortní ubytování s horským designem,
gastronomický zážitek s italským nádechem, vinný sklep
se světovými víny a zábavu v moderním skibaru.
Vítejte a užívejte si Hradečanku naplno!

PIZZA

400 g

Margherita					

215 CZK

Salame piccante			

255 CZK

Quattro formaggi				

255 CZK

Veggie						

235 CZK

Prosciutto crudo San Daniel DOP 24 měs.
Rajčatové sugo, mozzarella, prosciutto crudo

285 CZK

Funghi						

255 CZK

Tonno						

260 CZK

Prosciutto cotto				

245 CZK

Carbonara

270 CZK

Capricciosa

285 CZK

Pancetta e cipolla

275 CZK

Rajčatové sugo, mozzarella, bazalka

Rajčatové sugo, salame piccante, mozzarella, olivy
Rajčatové sugo, mozzarella, gorgonzola, gruviera, scamorza fume
Rajčatové sugo, mozzarella, žampiony, artyčoky, olivy

Rajčatové sugo, mozzarella, žampiony, prosciutto cotto
Rajčatové sugo, mozzarella, tuňák, červená cibule
Rajčatové sugo, mozzarella, prosciutto cotto

Rajčatové sugo, mozzarella, pancetta, parmazán, vejce
Rajčatové sugo, mozzarella, prosciutto cotto, žampiony, artyčoky, olivy
Rajčatové sugo, mozzarella, pancetta, červená cibule, camembert

Extra položka

Na všechny naše pizzy používáme výhradně originální a nejkvalitnější
Italské suroviny, jako jsou rajčata San Marzano, olivový olej extra virgin,
čerstvá mozzarella a mouka Polselli.

49 CZK

PREDKRMY
Kukuřičný krém 0,3 l

95 CZK

Hovězí vývar 0,3 l

95 CZK

s limetkovou ricottou
s fregolou

Opečený kozí sýr 80 g

165 CZK

Tagliata dle nabídky 80 g

185 CZK

Couvert

20 CZK

s fíky v portském víně a zeleným jablkem
s rukolou a cherry rajčaty

Pasta FRESCA

200 g

Aglio, olio e peperoncino

220 CZK

Carbonara

235 CZK

Funghi

255 CZK

Bolognese

265 CZK

s pecorinem

s guancialle a pecorinem
houbové ragú na bílém víně

NAS TOP VYBER
Opečený kozí sýr 80 g

165 CZK

Zvěřinové ragú na červeném víně 200 g

335 CZK

Čokoládový Choux

175 CZK

s fíky v portském víně a zeleným jablkem
dýňové pyré a šalotky v portském víně

s karamelizovanými jablky, vanilkovým krémem a rybízový gel

HLAVNI CHODY
Ravioli plněné liškami a prosciuttem 180 g

285 CZK

Zvěřinové ragú na červeném víně 200 g

335 CZK

Kachní prso 180 g

365 CZK

Kuřecí supreme 200 g

285 CZK

Restované krevety 160 g

375 CZK

Prosecco risotto 200 g

275 CZK

Opečený halibut 150 g

365 CZK

Caesar salát 200 g

250 CZK

Míchaný salát 200 g

250 CZK

hříbková omáčka

dýňové pyré a šalotky v portském víně
batátové pyré a pórek
pyré z pečeného květáku a lišky
se zázvorem, pečená rajčata
s pečenou dýní a meruňky

hráškové pyré, fava fazole a bylinková omáčka

s kuřecím prsem

s fermentovanou zeleninou, trhaná mozzarella

DEZERTY
Tiramisu

155 CZK

Čokoládový Choux

175 CZK

Panna cotta z podmáslí,

160 CZK

s tonka fazolí
s karamelizovanými jablky, vanilkovým krémem a rybízový gel
rakytníkový gel a mangový sorbet

Detska jidla
Dětské kuře / řízek 100 g

185 CZK

Dětské těstoviny 200 g

175 CZK

Gnocchi bolognese 200 g

185 CZK

opečené grenaille

s rajčatovou omáčkou

kopeček zmrzliny

65 CZK

K vinu
Prkno italských sýrů a uzenin 300 g
Antipasti – olivy, pistácie, kešu / arašídy 150 g

380 CZK
135 CZK

KAVA
Káva před jídlem, po jídle, k dezertu nebo jednoduše kdykoli.
Díky kávovaru La Cimbali a kávě značky ORO Caffe vám
na Hradečance uvaříme pravé italské ristretto.
Pro náročné máme kávový speciál – 100 % Arabiku z Guatemaly a Brazílie.

PIVO
Doporučujeme vyzkoušet pivo z místního pivovaru Trautenberk, který
najdete naproti naší chatě. Vaří tam pivo bez pasterizace a filtrování,
osvěžující, řízné tak akorát. V naší nabídce najdete Trautenberk 11.
Na horách si v zimě dejte pozor na lavinu. Ta naše od Pilsner Urquell
není až tak nebezpečná. Naopak, přináší nevšední zážitek. Chuťově je to
stará dobrá "Plzeň", výtečně vyvážená, lahodná. Chlebová chuť s nádechem
sladu je uzavřená přiměřenou hořkostí. Oceníte též příměřený říz
s drobounkými bublinkami. Pitelnost je výborná, máte pocit, že pivo žízeň
hasí a zároveň probouzí.

Vino
Náš vinný sklep je plný kvalitních vín z celého světa. Najdete zde
víc jak 400 druhů ze všech světoznámých vinařských oblastí.
Rádi vám nabídneme nám velice blízká italská vína například
od Marchesi de Frescobaldi, Agricola Masi a třeba
prosecco od Contarini.
Na své si přijdou milovníci pravého i levého břehu řeky Bordeaux,
dohromady máme zastoupeno až 140 vinařských oblastí. Vína F. X. Pichler,
která se mohou mimo jiné pochlubit plným počtem bodů od Roberta
Parkera, pyšně reprezentují Rakousko. Nový svět je zastoupený vinaři
z Chile, Argentiny, Nového Zélandu a Jižní Afriky. Nechybí zde ani
vína z České republiky, například nové vinařství Obelisk.

Rádi vás ubytujeme.
Více info na www.hradecanka.cz
a www.chatajerabinka.cz
Sledujte nás na facebooku
nebo na instagramu.

