
Předkrmy / Appetizers
Caesar salát  220,-
Lístky římského salátu s hořčicovým dresinkem, 
ančovičkami, křupavými krutony, parmezánem
a grilovaným kuřecím masem
Caesar Salad
Romaine lettuce salad with mustard dressing, anchovies, 
crispy croutons and Parmesan cheese

Buff alo mozzarella s rajčaty, rukolou,  340,-
avokádem a bazalkovým pestem
Mozzarella, rajčata, salát rukola, avokádo a bazalkové pesto
Buff alo mozzarella with tomatoes, 
rucola and basil pesto
Mozzarella, tomatoes, rucola salad, avocado and basil pesto

Tradiční pražská šunka od kosti  190,-
s křenem, kyselou okurkou a máslem
Pražská šunka od kosti, křen, kyselá okurka, máslo, pečivo
Traditional Prague ham with horseradish, 
gherkin and butter 
Prague ham, horseradish, gherkin, butter, bread and rolls

Polévky / Soups
Kuřecí vývar s masem, zeleninou   110,-
a celestýnskými špenátovými nudlemi
Kuřecí vývar, kuřecí maso, zelenina, celestýnské špenátové nudle
Chicken consommé with meat and vegetables 
Chicken consommé, chicken meat and vegetable julienne

Tradiční bramborová polévka s houbami 110,-
Brambory, houby, kořenová zelenina
Traditional potato soup with mushrooms  
Potatoes, mushrooms, root vegetables 

ROOM SERVICE MENU 11:00-23:00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH / All prices are in CZK and include VAT
Příplatek za pokojovou službu: 200 CZK / Room Service charge: 200 CZK . 

Informace o alergenech podá na vyžádání obsluha. / Allergy information provided 
by the hotel staff  upon request. 



Těstoviny a snacky / Pasta and Snack
Čerstvé tagliatelle s grilovanou   290,-
zeleninou a houbami, čerstvými bylinkami a tofu
Čerstvé tagliatelle, zelenina, houby, čerstvé bylinky a tofu
Fresh tagliatelle with grilled vegetables 
and mushrooms with fresh herbs and tofu
Fresh tagliatelle, vegetables, mushrooms, fresh herbs and tofu

Clarion Club sendvič s kuřecími prsíčky   280,-
a hranolkami
Opečený světlý nebo tmavý toastový chléb, vypečená slanina, 
rajčata, sázené vejce, zelený salát a grilovaná kuřecí prsa
Clarion Club sandwich with chicken breast 
and French fries
Roasted white or brown toast bread, crispy bacon, tomatoes, 
fried eggs, green salad and grilled chicken breast

Tortilla s kuřecími nugetami   270,-
Tortilla s lehkou tatarskou omáčkou, avokádem, pikantními 
kuřecími nugetami a křehkým salátem s plátky rajčat
Tortilla with chicken nuggets
Tortilla fi lled with light tartar sauce, avocado, piquant chicken 
nuggets and crispy salad with slices of tomatoes

Plněná bageta šunkou od kosti   270,-
nebo variací sýrů nebo uzeným lososem
Bageta s náplní na másle se zeleninou
Baguette stuff ed with Prague ham 
or selection of cheeses or smoked salmon
Baguette with stuffi  ng and vegetables

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH / All prices are in CZK and include VAT
Příplatek za pokojovou službu: 200 CZK / Room Service charge: 200 CZK . 

Informace o alergenech podá na vyžádání obsluha. / Allergy information provided 
by the hotel staff  upon request. 



Hlavní jídla / Main Courses
Grilovaný steak z lososa, podávaný   540,-
s italským hráškovým rizotem
Grilled salmon steak with garlic and rosemary 
served with Italian pea risotto  

Kuřecí steak ,,Saltimbocca“ s dušenou   310,-
zeleninou a štouchanými bramborami 
Chicken steak Saltimbocca with steamed 
vegetable and mashed potatoes 

Thajské kuřecí červené kari s houbami,   330,-
kokosovým mlékem a rýží
Chicken Thai red curry with mushrooms, 
coconut milk and rice 

Kuřecí burger v bulce s černým   300,-
sezamem, omáčkou Cardinál, zeleninou 
a smaženými hranolkami        
Chicken burger with Cardinal sauce, 
vegetables and French fries

Pražský hovězí guláš se špekovými   310,-
knedlíky a smaženou cibulkou
Prague goulash with bacon dumplings 
and fried onion 

Hovězí striploin s pepřovou omáčkou,   650,-
grilovanými baby kukuřičkami
Beef striploin with pepper sauce, grilled baby 
corn and French fries   
 

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH / All prices are in CZK and include VAT
Příplatek za pokojovou službu: 200 CZK / Room Service charge: 200 CZK . 

Informace o alergenech podá na vyžádání obsluha. / Allergy information provided 
by the hotel staff  upon request. 



Sýry / Cheeses
Výběr z francouzských sýrů   360,-
s ovocným chlebem a fíkovou hořčicí 
Variace francouzských sýrů
Selection of French cheeses 
with fruit bread and fi g mustard

Dezerty / Desserts
Dort dle denní nabídky  140,-
Cake of the day 

Čerstvé krájené ovoce  140,-
Sliced fresh fruits

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH / All prices are in CZK and include VAT
Příplatek za pokojovou službu: 200 CZK / Room Service charge: 200 CZK . 

Informace o alergenech podá na vyžádání obsluha. / Allergy information provided 
by the hotel staff  upon request. 


