
 

 
Lobby Bar Menu 
 
 

Caesar Salad with Chicken Breast 220 CZK 
Romaine lettuce with anchovy-mustard dressing , crispy croutons,  
Parmesan cheese, and grilled chicken breast 

Caesar salát s kuřecími prsíčky (1,3,4,7,10)  
Římský salát s ančovičko-hořčicovým dresinkem,  
křupavými krutony, Parmezánem, a grilovanými kuřecími prsíčky 

 
 
Calabria salad 220 CZK 

Roasted peppers, marinated red onion, cucumber, tomatoes, olives, croutons 
Salát Calabria 

Pečená paprika, marinovaná červená cibule, okurka, rajčata, olivy, krutony (1,3,7) 

 
 
Clarion Club Sandwich   270 CZK 

Cheddar cheese, grilled chicken breast, bacon, green salad, tomatoes, fried egg  
and mustard mayonnaise in light or dark toast bread 
with fried potatoes and mayonnaise sauce 

Clarion Club sendvič  
Sýr Čedar, pečené kuřecí prsíčko, slanina, zelený salát, rajčata, sázené vejce  
a hořčicová majonéza ve světlém, nebo tmavém toastovém chlebu 
 se smaženými bramborami a tatarskou omáčkou (1,3,7,10) 

 
Panini with Tomatoes and Mozzarella 240 CZK 

 

Zapečené panini s rajčaty a mozzarellou (1,3,7,8) 
 
Panini with Prague ham and Cheddar cheese 240 CZK 

 

Zapečené panini se šunkou od kosti a sýrem Čedar (1,3,7) 

 
 
Clarion Burger or Cheeseburger   300 CZK 

Served with steak fries, Coleslaw salad, tomatoes, onion and cucumber 
Clarion Burger nebo Cheeseburger  

Podávaný se smaženými steakovými hranolkami, salátem Coleslaw, rajčaty, cibulí a okurkou 

 
 
 
French fries or Steak fries   80 CZK 
Smažené hranolky nebo steakové hranolky 

 
Mayonnaise sauce or Dijon sauce   40 CZK 
Tatarská omáčka nebo Dijonská omáčka 
 
 
 
 

Seznam označení alergenů nacházejících se v jídelním lístku 

1 obiloviny obsahující lepek | 2 korýši a výrobky z nich | 3 vejce a výrobky z nich | 4 ryby a výrobky z nich | 5 jádra 

podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich | 6 sójové boby a výrobky z nich | 7 mléko a výrobky z něj | 8 skořápkové 

plody: mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie                

a výrobky z nich | 9 celer a výrobky z něj | 10 hořčice a výrobky z ní | 11 sezamová semena a výrobky z nich | 12 oxid 

siř ic itý  a siř ic itaný v koncentřací ch výs s í ch nez  10 mg/kg | 13 vlc í  bob a vý řobký z ne j | 14 me kký s i a vý řobký z nich 


