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Vážení hosté,

dovolte mi Vás přivítat v naší restauraci SIX CONTINENTS a ujistit Vás, že 
dbáme na to, aby veškeré suroviny používané k výrobě pokrmů byly té 
nejvyšší kvality a vždy čerstvé. Většina použitých ingrediencí pochází 
od lokálních farmářů a pěstitelů a jsou každodenně dováženy čerstvé 
přímo z farem nebo trhů.

Naší snahou je vždy docílit jedinečné chuti za použití těch nejlepších 
surovin vypěstovaných přírodní cestou. Jídla jsou připravována po Vaší 
objednávce „a la minute” a nejsou z předem předvařených surovin.

Věřím, že si plně vychutnáte atmosféru restaurace a kvalitu pokrmů.
Děkuji za Vaši návštěvu.

Manažer hotelu

Dear guests, 

I would like to welcome you to our SIX CONTINENTS restaurant and assure 
you that the food you are about to enjoy is of the freshest quality, mostly 
from local farmers, brought daily from the markets or came in from farmers.

The success of our style of cooking depends on the very best ingredients 
being treated in the simplest way to enhance their natural flavours. The 
meals are prepared to order “a la minute”, nothing is pre-cooked. We hope 
you enjoy our food and hospitality.

Thank you for dining with us.

Hotel Manager



 Polévka / Soup
Dle denní nabídky 
Soup of the day Kč 70,–

S aktuální nabídkou Vás seznámí náš personál. 
Please, feel free to ask Your waiter.

 Předkrmy / Starters
Bruschetta s cherry rajčaty, mozzarellou, bazalkovým  
olivovým olejem a hoblinami Parmigiano-Reggiano
Bruschetta with cherry tomatoes, mozzarella,  
basil olive oil with shavings of Parmigiano-Reggiano Kč 210,–

Merques klobásky, zelný salát s chilli papričkou,  
hrubozrnná dijonská hořčice 
Merques sausage, cabbage salad with chilli pepper,  
coarse-grained Dijon mustard Kč 240,–

Baby caprese salát s cherry rajčátky San Marzano,  
třešinkovou mozzarellou, bazalkou a olivovým olejem,  
podávané na barevných listech salátu
Caprese salad with cherry tomatoes San Marzano,  
mozzarella, basil and extra virgin olive oil,  
served on a colorful salad leaves Kč 190,–

Variace mladých salátů s čerstvou zeleninou  
a bazalkovým vinaigrettem
Variations of young salads with fresh vegetables  
and basil vinaigrette Kč 190,–



 Hlavní jídla / Main dishes
Medailonky z vepřové panenské svíčkové  
s dušeným zelím, karlovarské knedlíky
Medallions of pork tenderloin with braised  
cabbage and Carlsbad dumplings  Kč 390,–

Biftek z hovězí svíčkové na barevném  
pepři s demi glace, steakové hranolky
Beef sirloin steak on colorful pepper  
with demi glace, steak fries Kč 580,– 

Medailonky z hovězí svíčkové na zeleném pepři,  
grilovaná pancetta, opečené brambory
Medallions of beef tenderloin on green pepper,  
grilled pancetta, roasted potatoes Kč 580,–
  
Pečený jehněčí hřbet na rozmarýnu  
s grilovanou cuketou, šťouchané brambory
Roast saddle of lamb on rosemary  
with grilled zucchini, mashed potatoes Kč 560,–

Jehněčí kýta marinovaná v česneku a rozmarýnu,  
bylinkové brambory 
Lamb steak marinated in garlic and rosemary,  
herb potatoes Kč 420,–

Kuřecí prso supreme plněné sýrem ricotta,  
sušenými rajčaty a čerstvou bazalkou, opečené brambory
Grilled breast of corn chicken stuffed with ricotta cheese,  
sun-dried tomatoes and fresh basil, fried potatoes  Kč 390,–



Smažený řízek z vepřové panenky  
se šťouchaným bramborem
Fried schnitzel of pork tenderloin with  
mashed potatoes Kč 390,–

Těstoviny Arrabiata s cherry rajčaty San Marzano,  
česnekem, chilli papričkou a hoblinami  
Parmigiano-Reggiano
Traditional pasta Arrabiata with cherry tomatoes  
San Marzano, garlic, chilli peppers with shavings  
of Parmigiano-Reggiano Kč 280,–

Čerstvě filetovaná ryba dle denní nabídky  
na grilované zelenině s jasmínovou rýží 
Fish of the day with grilled vegetables  
and jasmine rice Kč 420,–

S aktuální nabídkou Vás seznámí náš personál. 
Please, feel free to ask Your waiter.

 Saláty / Salads
Caesar salát s ančovičkovým dresinkem, grilovaným  
kuřecím masem, sypaný parmazánem a krutony 
Ceasar salad with anchovy dressing, grilled chicken  
breast, sprinkled with parmesan cheese and croutons Kč 360,–

Trhaný listový salát s čerstvou zeleninou,  
se sýrem roquefort, medem a ořechy
Chopped lettuce with fresh vegetables,  
roquefort cheese, honey and nuts Kč 340,–



 Sýry / Cheese
Variace českých a světových sýrů  
se sušenými brusinkami a ořechy
Variation of Czech and international cheeses  
with dried cranberries and walnuts Kč 290,–

 Dezerty
Grilované plátky čerstvého ananasu  
sypané kokosem, zmrzlina, drcené pistácie  
Grilled slices of fresh pineapple topped  
with coconut, ice cream, crushed pistachios Kč 240,–

Variace čerstvého ovoce 
A variety of fresh fruit Kč 180,–

Dezert dle denní nabídky
Dessert of the day Kč 150,–

S aktuální nabídkou Vás seznámí náš personál. 
Please, feel free to ask Your waiter.

Hosté, u kterých by mohla nastat alergická reakce po požití ořechů, 
semen nebo jiných přísad, se mohou obrátit na obsluhu restaurace, 
která zajistí vhodnou úpravu pokrmu.
Customers concerned about the presence of nuts, seeds or other 
ingredients in our food are welcome to ask for assistance when ordering 
their meal.

Všechny ceny jsou včetně DPH. / All prices are inclusive of VAT.












