
 

 

       
 

VÍTÁME VÁS V RESTAURACI U MARTINA 
  

PŘEDKRMY 
120g Grilovaný hermelín podávaný s pikantní zeleninovou směsí    A:7                         120 
XXL Opečená klobása s křenem a hořčicí, 2 ks chléb   A:10,1        95 
120g Nakládaný hermelín s česnekem a feferonkami, 2 ks chléb    A:7,1      85 
 

1 ks Šumavská topinka – opečený chléb se smaženými vejci a sýrem   A:1,3,7     85 
1 ks Utopenec s octem a cibulí, 2 ks chléb    A:1          75 
 

POLÉVKY 
 

0,33l Česnečka s bramborem, zeleninou a sýrem   A:3         55 
0,33l Dle denní nabídky A- informace u obsluhy         55 
50g Opečené chlebové krutonky do polévky   A:1             8 
 

STAROČESKÁ KLASIKA 
1/2 Pečené kachny s bílým zelím, bramborovým a houskovým knedlíkem  A:1,3,7            245 
1 ks Pečené vepřové koleno podávané s křenem, hořčicí a feferonkou   A:10             210 
500g Pečená vepřová masitá žebra s křenem, hořčicí a pikantní                                                  195 

zeleninovou omáčkou    A:10                    
300g Selská bašta – pečené vepřové a uzené maso, opečená klobása,                                        185 
 bramborový knedlík, kysané zelí     A:1,3,7                  
200g Moravský vrabec, bramborový knedlík, kysané zelí     A:1,3,7              175 
200g Hovězí gulášek sypaný cibulkou                  140 
 

REGIONÁLNÍ A TRADIČNÍ SPECIALITY ZE ŠUMAVY 
 

Díky celoroční nabídce poctivé jihošumavské kuchyně získal hotel U Martina v roce 2017  
ochrannou známku ,,ŠUMAVA – originální produkt®”. Vyberete - li si proto z naší nabídky  
pokrm značený touto známkou, máte jistotu, že se jedná o pokrm, který je v regionu  
jižní Šumavy skutečně tradiční a jenž byl v naší kuchyni připraven výhradně ze surovin  
šumavského původu. 
 

2300g HOSTINA PÁNŮ Z ROŽMBERKA ,,pro 4 pány”                                                                         695 
 1 ks vepřové koleno, 2 ks pečené kuřecí stehno, 400g pečených vepřových žeber 
             400g vepřové ražniči, 1 ks XXL opečená klobása z kvalitních mas našeho regionu 
             Hořčice, křen, pikantní omáčka    A:10 
300g Rožmberská jehla z pravé hovězí svíčkové, vepřové panenky, česnekového                    295 
 boku a cibule, podávaná s restovanými bramborami s cibulkou a tymiánem, 
 pikantní zeleninová omáčka  
2ks Pečené kuřecí stehno s medovou kůrkou a kmínem, podávané s houbovými                 185  

nudlemi a cibulkou     A:1,3,7         
2ks Pečené kuřecí stehno s medovou kůrkou a kmínem, podávané s tradiční lepenicí        185 
 (šťouchaný brambor s cibulkou a kysaným zelím)                 
200g Šumavská pečená uzená krkovička na cibuli s česnekem a kmínem podávaná               165 
             s tradiční ,,lepenicí”   A:1,3,7  
   



 

 

 
 
              
 

SPECIALITY 

500g MIX GRILL II pro dvě osoby – 200g hovězí steak ze svíčkové, 200g kuřecí prsa,               580  
 100g vepřová panenka, sázené vejce, grilovaná zelenina,  
             pepřová a hříbková omáčka, jasmínová rýže, hranolky         A:1,3,7   
    
300g MIX GRILL I pro jednu osobu – 150g hovězí steak ze svíčkové, 100g kuřecí prsa,            430 
 50g vepřová panenka, grilovaná zelenina, pepřová a hříbková omáčka,  

hranolky       A:1,3,7                      
180g Tatarák – na Vaše přání připravíme z pravé svíčkové, 6 ks topinka   A:1,3,7,10            280 
100g Tatarák – na Vaše přání připravíme z pravé svíčkové, 3 ks topinka  A:1,3,7,10            165 
250g Vepřové ražniči na jehle (vepřová kotleta, červená paprika, červená cibule)                    235 
  s pikantní zeleninovou omáčkou, bramboráčky   A:1,3                
150g Ohnivé jazýčky – kuřecí nudličky s pikantní smetanovou omáčkou z nivy  A:7            145 

 
MASA Z GRILU 
200g Steak z hovězí svíčkové s hříbkovo - smetanovou omáčkou      A:7              305 
200g Steak z hovězí svíčkové se smetanovo -  pepřovou omáčkou z nakládaného                    295 

zeleného pepře   150g – 240    A:7        
200g Steak z hovězí svíčkové s pařížským pepřem, fazolkami a slaninou   A:1             295 
200g Grilovaná vepřová panenka s hříbkovo - smetanovou omáčkou   A:7             220 
200g Grilované medailonky z vepřové panenky s fazolkami a slaninou              220 
200g Grilovaná vepřová panenka se smetanovo - pepřovou omáčkou  

z nakládaného zeleného pepře       A:7                 215 
200g Grilovaný vepřový steak s hříbkovo - smetanovou omáčkou   100g – 130    A:7            155 
200g Kuřecí prsa na grilu jemně kořeněná, jogurtovo - bylinkový dip   100g –120    A:7           145 
  
 
 

SMAŽENÁ JÍDLA 

300g Smažený kuřecí Gordon blue – kuřecí prsa plněná šunkou a sýrem   A:1,3                       195 
200g Smažený řízek s citronem (z kotlety nebo kuřecích prsíček) 100g – 115  A:1,3,7             140 
120g Smažený hermelín   A:1,3,7         85 
100g Smažený eidam  A:1,3,7         80 
 

 
RYBY 
550g RYBÍ MIX – 250g grilovaný pstruh, petrželkové máslo s česnekem                             570 
             a citronovou šťávou, 150g losos pečený s hrubozrnnou solí  
             a smetanovým špenátem, 150g candát na kmíně, petrželkové máslo 
             s česnekem a citronovou šťávou, šťouchaný brambor      A:4,7            
200g Grilovaný candát na kmíně, petrželkové máslo s česnekem                                                  235 
             a citronovou šťávou A:4,7  150g – 195 
200g Losos dochucený mořskou solí a pepřem se smetanovým špenátem  A:4,7             225 
 150g – 185 
250g Pstruh na grilu – dozlatova propečený, petrželkové máslo s česnekem                              195 
             a citronovou šťávou   A:4,7               



 

 

Přejeme Vám příjemné posezení a dobrou chuť. 
Kolektiv Restaurace U Martina 

                                                                                                                                           

 
           TĚSTOVINY 

300g Fettucine con pollo – kuřecí maso, slanina, houby, petržel, smetana A:1,7                       170 
300g Fettucine Milanese – kuřecí maso, špenát, česnek, smetana   A:1,3,7             165 
300g Spaghetti alla Bolognese – mleté hovězí maso, rajčatová omáčka, česnek  A:1,7            155 
250g Spaghetti con funghi – houby, cibule, kmín, petržel, smetana A:1,7                            155 
20g Parmazán   A:3          20 
 

SALÁTY 
300g Zeleninový salát s candátem  a smetanovo – česnekovým dipem          A:2,4                   195 
600g Selský salát – směs čerstvé zeleniny a salátů, sázené vejce, opečené brambory,             165  
 kuřecí maso, anglická slanina, kukuřice, česnekový dresing    A:1,3,7              
300g Caesar salát s kuřecím masem, anglickou slaninou, parmazánem                                       165 
 a česnekovými krutony  A:1,3,7                   
250g Šopský salát – čerstvá zelenina se strouhaným balkánským sýrem    A:7              110 
200g Míchaný zeleninový salát s hořčičným dipem (zakysaná smetana, hořčice, med,              89 

česnek, worcester, citron)  A:7,10 - doporučujeme ke steakům                    
200g Malý míchaný zeleninový salát – směs listových salátů a čerstvé zeleniny  72 
 

DEZERTY 
Palačinka se zmrzlinou 1 ks      A:1,3,7         85 
Domácí  lívanečky s borůvkovou omáčkou a šlehačkou  3 ks  A:1,3,7     85 
Horké maliny (maliny, vanilková zmrzlina, šlehačka, malinové pyré)   A:7     85 
Palačinka se zavařeninou 2 ks    A:1,3,7         75 
Domácí  lívanečkys jahodovým pyré a zakysanou smetanou  3 ks   A:1,3,7    75 
Míchaný zmrzlinový pohár (vanilková,čokoládová a jahodová zmrzlina,lentilky,sušenka)A:1,3,7   75 
Banana Split (banán, vanilková zmrzlina, šlehačka, mandle)  A:7      75 
Pohár s likérem (vanilková a čokoládová zmrzlina, šlehačka, vaječný likér, mandle) A:3,7,8  75 
Ledová káva (káva, vanilková zmrzlina, šlehačka, trubička)  A:1,3     75 
Ledová čokoláda (kakao, čokoládová zmrzlina,šlehačka, trubička)    A:1,3                 75 
Domácí jablečný štrůdl se zmrzlinou a šlehačkou      A:1,3,7      75 
Domácí jablečný štrůdl se šlehačkou          A:1,3,7       60 
 

PŘÍLOHY 
200g Restované brambory              55  
             s cibulkou a tymiánem 
  3 ks Bramboráčky   A:1,3  50 
200g Restované brambory              45 
 

200g Vařený brambor  40 
200g Šťouchaný brambor  40 
150g Hranolky   40 
150g Jasmínová rýže  35 
200g Bramborový knedlík A:1,3,7 35 
160g Houskový knedlík  A:1,3,7 35 
200g Košík pečiva  A: 1,3,7  15 
 
 
 

200g Hranolky s tatarkou   A:3,7                 75 
200g Hranolky s kečupem                  65 
  1 ks Kukuřice klas                               65  
200g Grilovaná zelenina                  55 
150g Špenát listový nebo dušené zelí          40 
  50g Omáčka dle denní nabídky                 30 
  50g    Tatarská omáčka A:3,7nebo brusinky   25 

  50g Kečup nebo hořčice nebo křen A:10    15 
  1 ks Topinka A:1,3,7      10 
 
    

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ A DOBROU CHUŤ. 
Kolektiv Restaurace U Martina 


