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V minulosti jsem v Goldie vařil
s Národním týmem Asociace kuchařů
a cukrářů ČR, jejímž jsem kapitánem.
Jsem velmi rád, že Vás nyní mohu
co nejvřeleji přivítat jako šéfkuchař
restaurace Goldie hotelu Nautilus.
Tato restaurace byla vždy mou srdeční
záležitostí, především pro tu neskutečnou atmosféru celého hotelu,
starého města a Žižkova náměstí, na nějž je z restaurace dechberoucí výhled.
Nejvíce si pamatuji chutě a vůně z bezstarostného období mého života…
dětství. Toto období pro mne bylo natolik intensivní a inspirativní, že z něj
dodnes hojně čerpám a snažím se celou tu náladu vyjádřit pokrmem, který
připravuji tak, aby měl host po posledním soustu pocit „bezstarostného dětství“.
Pokrmy pro hosty vycházejí z vaření pro mou rodinu. Chci je, stejně jako Vás,
naše hosty, co možná nejvíce hýčkat. Členové mé rodiny jsou nejupřímnější
a zároveň nejpřísnější hodnotitelé. Inspiraci jsem nasával v mnoha koutech
světa, abych se mohl rozvíjet a posouvat. V Goldie budu nabízet tradiční
pokrmy v odlehčeném pojetí za použití čerstvých a převážně regionálních
surovin v nejvyšší kvalitě.
Vítejte v Goldie!
Šéfkuchař Honza Horký

PŘEDKRMY A POLÉVKY
Uzený siven [195,-]
Chřestový salát se zakysanou smetanou, křenová pěna, žloutek
Uzená kachní prsa [175,-]
Želé z balsamica a pomeranče, bylinkový chips

1,3,4,7

1,3,10

Telecí tatarák [225,-]
Olej z bílých lanýžů, slaninová majonéza, křepelčí vejce
Grilovaná „foie gras“ [245,-]
Jablkové purée, brioška, jablkovo-citrónová espuma

1,3,6,7,10

1,3,7,8

Předkrm / hlavní chod
Vegan “tisíc úprav brambor“ [165,- / 325,-]
Smažená sláma, konfitovaná, pečená v lanýžové soli, carpaccio,
tatarák, krém, uzená 1

Krém z raků [120,-]
Račí krém, špenátové ragout s chřestem

1,2,3,7,9

Vývar z kuřete [95,-]
Vývar z kukuřičného kuřete, špenátová sedlina, zelenina

1,3,7,9

H L AV N Í C H O D Y
Candát s bramborovými šupinami [465,-]
Šafránová rybí omáčka, luštěninové ragout 1,3,4,6,7,9,10
Opilý královský holub na náměstí [535,-]
Prso „sous vide“, smažené stehno, bylinková nádivka,
hrášek a kukuřice v másle, portská omáčka 1,3,6,7,9,10
Konfitované kachní stehno [385,-]
Krém z červeného a bílého zelí, bramborové lokše

1,3,6,7,9,10

Jehně na pastvě [475,-]
Jehněčí kotlety, hráškový krém s mátou, jedlými květy a bylinkami,
krokety z ovčího sýra 1,3,6,7,9,10
Telecí pečeně se smrži [565,-]
Těstovina s konfitovaným telecím lýtkem, zeleninové ragout,
smržová omáčka 1,3,6,7,9,10
Signature dish by chef Jan Horky
Hovězí steak „Goldie“ [665,-]
Steak s 24 karátovým zlatem, bramborové purée se špenátem,
slaninové chipsy, omáčka “foie gras“ 1,3,6,7,9,10

DEZERTY
Nugát [165,-]
Slaný karamel, melounový sorbet

1,3,7,8

Ovocná puzzle iluze [145,-]
Jahodová zmrzlina 3,7,8
Palačinka [135,-]
Ovoce, čokoládová omáčka, malinová espuma

1,3,7,8

* Informace o alergenech Vám na vyžádání poskytne obsluha.
Změny složení pokrmů možné pouze po konzultaci s kuchařem.

K DEZERTŮM DOPORUČUJEME
Vizovická slivovice 2017, R. Jelínek, 4cl [175,-]
Rum Diplomatico, 4cl [140,-]
Becherovka, 4cl [160,-]
Martell X.O., 4cl [425,-]
Bas Armagnac Vaghi 1977, 4cl [500,-]
Bas Armagnac Vaghi 1961, 4cl [1 500,-]
Royal Oporto Tawny, Ruby, White, 5cl [170,-]
Prosecco DOC Brut, Anna Spinato, 0,1l [110,-]
Rosé Lahofer 2018, sladké, Lahofer, 0,15l [80,-]

D E G U S TA Č N Í M E N U
Uzená kachní prsa
Želé z balsamica a pomeranče, bylinkový chips
Grilovaná „foie gras“
Jablkové purée, brioška, jablkovo-citrónová espuma
Krém z raků
Račí krém, špenátové ragout s chřestem
Candát s bramborovými šupinami
Šafránová rybí omáčka, luštěninové ragout
Jehně na pastvě
Jehněčí kotlety, hráškový krém s mátou, jedlými květy a bylinkami,
krokety z ovčího sýra
Nugát
Slaný karamel, melounový sorbet

Degustační menu [1 350,-]
Vinné párování [850,-]

Možnost objednání do 21:15

HOTEL NAUTILUS & RESTAURACE GOLDIE
Žižkovo námìstí 20, 390 01 Tábor
Tel. Recepce: +420 380 900 900
Tel. Restaurace: +420 380 900 901
E-mail: info@hotelnautilus.cz
www.hotelnautilus.cz

