
A´la Carte Menu

Levante



Vítáme Vás v restauraci Levante!

Přinášíme Vám nejčerstvější chutě z nejrozmanitějších surovin připravovaných
našimi kuchaři, Martinem Dušičkou a Lukášem Lehárem, kteří Vám připraví

to nejlepší z mezinárodní a české kuchyně.

Pevně věříme, že si návštěvu v restauraci Levante vychutnáte.
Vaše spokojenost stejně jako Vaše další návštěva jsou naším přáním.

Budete–li mít jakékoliv přání či připomínku, prosíme, obraťte se 
na nás a my uděláme vše k Vaší spokojenosti.

Dobrou chuť

Martin Dušička .....................................................Chef

Lukáš Lehár ...........................................................Chef

Petr Bartoníček ...................................F&B Manager

Welcome to the Levante Restaurant!

We bring to you the freshest flavours of the most varied ingredients,
prepared by our Chefs, Martin Dušička and Filip Fofoňka, who will

introduce you to the finest International and Czech cuisine.

We hope that you will find your visit to the Levante Restaurant 
enjoyable. For us your satisfaction is our great pleasure, 

your return visit our fondest wish.

Should you have any special requirements or requests,
please do not hesitate to contact us in advance
and we will do our utmost to fulfil your needs.

Bon Apetite



 Předkrmy a saláty
 Starters and Salads

Roládka z uzeného lososa nadívaná šlehanou lučinou  250 Kč

na variaci hlávkových salátů s bazalkovým olejem, opečená bagetka
Rolled Smoked Salmon with a whipped cream-cheese filling on a variety
of green lettuce leaves, dressed with basil oil and served with crisp toast
A: 1, 3, 4, 7 *

Tataráček z marinované červené řepy s vlašskými ořechy    165 Kč

a dijonskou hořčicí na kozím sýru, opečený toust
Marinated beetroot tartare with walnuts and Dijon mustard 
on goat cheese, toasted bread 
A: 1, 3, 7, 8, 10 *

Caesar salát s filírovaným kuřecím prsíčkem a slaninovým chipsem a krutony 230 Kč

Caesar Salad with filleted chicken breast and bacon chips
A: 1, 3, 4, 7, 10 *

Caesar salát s kozím sýrem a bylinkovými krutony 215 Kč

Caesar salad with goat cheese and herb croutons
A: 1, 3, 4, 7, 10 *

Mozzarella s rajčaty 150 Kč

Mozzarella cheese with tomatoes
A: 7 *

Míchaný zeleninový salát s pikantním dresingem a kuřecími stripsy 195 Kč

Mixed vegetable salad with spicy dressing and chicken strips 
A: 1, 3, 7 *

 Polévky
 Soups

Silný kuřecí vývar s masem a zeleninou 75 Kč

Strong chicken broth with meat and vegetables
A: 7, 9 *

Gulášová polévka 75 Kč

Goulash soup
A: 1, 6 *



 Hlavní chody
 Main Courses

Pečená filátka ze pstruha na lůžku grilované zeleniny, 395 Kč

šťouchané brambory s listovou petrželkou / 180 g

Roasted trout fillets on a bed of grilled vegetables, 
mashed potatoes with parsley
A: 4, 7 *

Grilovaný filet z lososa na špenátových listech, 350 Kč 
gratinované smetanové brambůrky / 200 g

Grilled salmon fillet on spinach leaves, 
creamy potatoes au gratin
A: 4, 7 *

Kuřecí steak na grilované zelenině,  250 Kč

opékané zámecké brambůrky s čerstvým rozmarýnem / 200 g

Fillets of chicken breast with grilled vegetables, 
roasted castle potatoes with fresh rosemary
A: 7 *

Kuřecí medailonky na máslové kukuřici, 250 Kč  
mačkané brambory přelité máslem / 200 g

Grilled chicken steak with corn and 
mashed potatoes topped with butter
A: 1, 7, 12 *

Filírovaná vepřová panenka s hříbkovou omáčkou, dušená rýže / 200 g 295 Kč

Thinly sliced pork tenderloin with mushroom sauce, steamed rice
A: 7 *

Vepřový steak „TOMAHAWK“ s restovanou barevnou cibulkou, 295 Kč 
opečené brambory, česnekový dresing / 250 g

Pork steak “TOMAHAWK” with sautéed coloured onions, 
roasted potatoes, garlic dressing
A: 7 *

Hovězí Entrecote s pepřovou omáčkou,  525 Kč

smažené steakové hranolky / 250 g

Beef Entrecote with pepper sauce, 
fried steak fries
A: 7, 9 *

Špagety Carbonara 225 Kč

Spaghetti Carbonara 
A: 1, 3, 7 *



 Bezmasá jídla
 Vegetarian Food

Špagety pomodoro s cherry rajčaty, česnekem 165 Kč

a bazalkou, sypané hoblinkami parmazánu
Spaghetti pomodoro with cherry tomatoes, garlic 
and basil, sprinkled with parmesan shavings 
A: 1, 3, 7 *

Rizoto zucchine sypané hoblinkami parmazánu 165 Kč

Zucchini risotto sprinkled with parmesan shavings 
A: 7, 12 *

Smažený sýr, smažené bramborové hranolky,  200 Kč

domácí tatarská omáčka / 200 g

Fried breaded cheese, French fries, 
home-made tartar sauce 
A: 1, 3, 7 *

 Nabídka české kuchyně
 Czech Cuisine

Hovězí svíčková na smetaně, karlovarský knedlík / 200 g 250 Kč

Beef sirloin with cream sauce and Carlsbad dumpling 
A: 1, 3, 7, 9 * 

Pečené kachní stehno, dušené červené zelí,  265 Kč

karlovarský knedlík / 350 g

Roasted duck leg, steamed red sauerkraut 
and Carlsbad dumpling
A: 1, 3, 7 *

Smažený řízek z vepřové kotlety, šťouchané brambory 200 Kč 
s listovou petrželkou / 200 g

Fried pork chop, mashed potatoes with parsley
A: 1, 3, 7 *

Smažený kuřecí řízek, šťouchané brambory s listovou petrželkou / 200 g 200 Kč

Fried chicken steak, mashed potatoes with parsley
A: 1, 3, 7 *



 Dezerty
 Desserts

Jablečný závin s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou 95 Kč

Apple strudel with vanilla ice cream and whipped cream 
A: 1, 3, 7, 8 *

Výběr zmrzlinových sorbetů  85 Kč

A choice of fruit sorbets 
A: 1, 3, 5, 6, 7, 8 *

Čokoládový fondant se šlehačkou a kopečkem rybízového sorbetu   135 Kč

Chocolate fondant with blackcurrant sorbet and whipped cream 
A: 1, 3, 7 *

Ovocný salát s vlašskými ořechy, medem a mangovým sorbetem 135 Kč

Fruit salad with walnuts, honey and mango sorbet 
A: 8 *



   Seznam označení alergenů (A)
   List of allergen labeling located on the menu (A)

 1 obiloviny obsahující lepek
  cereals containing gluten

 2 korýši a výrobky z nich
  crustaceans and products thereof

 3 vejce a výrobky z nich
  eggs and products thereof

 4 ryby a výrobky z nich
  fish and products thereof

 5 jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich
  peanuts and products thereof

 6 sójové boby a výrobky z nich
  soya beans and products thereof

 7 mléko a výrobky z něj 
  milk and products thereof

 8 skořápkové plody: mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich
  nuts: almonds, hazel nuts, walnuts, cashew nuts, pecan nuts, Brazil nuts, pistachios, macadamia nuts and products thereof 

 9 celer a výrobky z něj
  celery and products thereof

 10 hořčice a výrobky z ní
  mustard and products thereof

 11 sezamová semena a výrobky z nich
  sesame seeds and products thereof

 12 oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg
  sulphur dioxide and sulphite in concentrations higher than 10 mg/kg

 13 vlčí bob a výrobky z něj
  lupine and products thereof

 14 měkkýši a výrobky z nich
  molluscs and products thereof

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
All menu prices are in CzK inclusive of VAT.




