
Hostinec Depo s originálním industriálním 

interiérem a kapacitou 230 míst se nachází 

v blízkosti krumlovského zámku a Jelení 

zahrady. Nabízí tankové plzeňské pivo, 

českou kuchyni včetně specialit k pivu či 

degustační prostor tuzemských lihovin. 

Disponuje letní terasou s dětským hřištěm 

a konferenčními salonky. Hostinec je také 

místem různých umělecko-zábavných 

aktivit.

SKUPINOVÁ MENU 2014SKUPINOVÁ MENU 2014

PŘEDKRMY:

»  Vepřový bok z vlastní udírny na černém pivu, cibule a křen 

»  Rozpečený jihočeský hermelín s brusinkami na máslovém toustu 

»  Míchaný zeleninový salát s krumlovskou nivou

POLÉVKY:

»  Hovězí vývar s játrovými noky a domácími nudlemi

»  Jihočeská kulajda s vejcem a čerstvým koprem

»  Jihočeská bramboračka s hřiby a zakysanou smetanou

HLAVNÍ JÍDLA: 

»  Pečený pstruh na másle a bylinkách s pečeným bramborem 

se zakysanou smetanou

»  Smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší a polníčkem

»  Vepřové výpečky se špenátem a bramborovým knedlíkem

»  Hovězí pečeně na smetaně s brusinkami a karlovarským 

knedlíkem

»  Pivovarský hovězí guláš s feferonkou, cibulí a houskovým 

knedlíkem

»  Pečená kachna ¼ se špekovým knedlíkem a červeným zelím 

s jablky (příplatek 50 Kč / porce)

»  Pečené vepřové koleno s hořčicí, křenem a kváskovým chlebem 

(příplatek 50 Kč / porce)

VEGETARIÁNSKÉ:

»  Smažený sýr s vařeným bramborem a tatarskou omáčkou

»  Těstoviny s houbovou omáčkou a rozmarýnem

DEZERTY:

»  Salát z čerstvého ovoce a citrónový sorbet

»  Lívance s borůvkovým žahourem a šlehačkou

»  Jablečný závin s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou



Skupinové  2-chodové set menu Standard (10 a více osob)   210 Kč / osoba

Skupinové  3-chodové set menu Standard (10 a více osob)   260 Kč / osoba

Skupinové  4-chodové set menu Standard (10 a více osob)   310 Kč / osoba

JIHOČESKÉ MENU PRO 4 OSOBY: 

Míchaný zeleninový salát s krumlovskou nivou

Škvarková pomazánka s chlebem a cibulí

½ pečené kachny, 1ks vepřové koleno, 500 g vepřová žebra, 

4 ks grilované domácí klobásky, variace knedlíků a zelí

Dukátové buchtičky s krémem z vanilkového lusku  360 Kč / osoba

Menu pro děti do 12 let – ½ porce a ½ cena.

V případě speciálních diet se na nás neváhejte obrátit.

Gratuita – každá 21.osoba ve skupině zdarma

NÁPOJOVÉ BALÍČKY:

1x sklenka Bohemia sekt (15 cl) - welcome drink    70 Kč

1x káva espresso nebo čaj   50 Kč

1x digestiv 2 cl – Becherovka nebo Ovocná pálenka nebo Tuzemský rum   25 Kč / osoba

1x sklenka vína (15 cl) nebo 1x pivo (0,33 l) nebo 1x nealko nápoj (0,2 l)   45 Kč / osoba

2x sklenka vína (15 cl) nebo 2x pivo (0,33 l) nebo 2x nealko nápoje (0,2 l)   85 Kč / osoba

3x sklenka vína (15 cl) nebo 3x pivo (0,33 l) nebo 3x nealko nápoje (0,2 l) 120 Kč / osoba

nealkoholické nápoje – minerální voda, točená limonáda, ovocný džus

bílé víno – jakostní, Selection, Morava

červené víno – jakostní, Selection, Morava

pivo – tankové Pilsner Urquell

Dle potřeby též zašleme aktuální vinný a barový lístek.

+420 380 602 442, www.depokrumlov.cz, fb@restaurant-krumlov.cz



Restaurant Jakub, se společně s hotelem Krčínův 
dům nachází ve stejnojmenné historické budově. 
Jídelní lístek je zastoupený pokrmy z čerstvých ryb 
a české kuchyně v  moderní úpravě.  Na venkovní 
terase, si genia loci města doslova vychutnáte.

SKUPINOVÁ MENU 2014
PŘEDKRMY:
•  Domácí paštika z kachních jater, sušenými švestkami 

a medovým ořechem
•  Marinované fi látko z pstruha s trhanými listy, 

jemným hořčicovým krémem a křepelčím vajíčkem 
•  Rozpečený jihočeský hermelín na máslovém toustu 

s brusinkami a trhaným salátem

POLÉVKY:
•  Jihočeská kulajda s pravými hříbky 

a ztraceným vejcem 
•  Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, nudlemi 

a kořenovou zeleninou

HLAVNÍ JÍDLA: 
•  Filet z kapra s kmínem na špenátových listech 

se šťouchaným bramborem
•  Pečený pstruh na bylinkách a česneku s mladými 

bramborami 
•  Grilovaný kuřecí ,,Supréme“ s houbovou omáčkou 

a opečeným bramborem s bylinkami 
•  Vepřová pečeně špikovaná česnekem s bílým zelím 

a bramborovým knedlíkem 
•  Hovězí na smetaně s brusinkami a bylinkovým 

knedlíkem 
•  Konfi tované kachní stehno s červeným zelím 

a jihočeským knedlíkem (příplatek 60 Kč / porce)

VEGETARIÁNSKÉ:
•  Fettuccine s kuřecím masem, drcenými rajčaty, 

lístky bazalky a mozarellou
•  Rizoto s hřiby, parmazánem a rukolovými listy

DEZERTY:
•  Domácí lívanečky s borůvkovým žahourem 

a zakysanou smetanou 

Skupinové  2-chodové set menu Standard 
(10 a více osob) — 260 Kč / osoba
Skupinové  3-chodové set menu Standard 
(10 a více osob) — 330 Kč / osoba
Skupinové  4-chodové set menu Standard 
(10 a více osob) — 390 Kč / osoba

Menu pro děti do 12 let – ½ porce a ½ cena.
V případě speciálních diet se na nás neváhejte obrátit.
Gratuita – každá 21.osoba ve skupině zdarma

NÁPOJOVÉ BALÍČKY:
1x sklenka šumivého vína (15 cl) 
- welcome drink — 80 Kč
1x káva espresso nebo čaj — 50 Kč/ osoba
1x sklenka vína (15 cl) nebo 1x pivo (0,33 l) 
nebo 1x nealko nápoj (0,2 l) — 55 Kč / osoba
2x sklenka vína (15 cl) nebo 2x pivo (0,33 l) 
nebo 2x nealko nápoje (0,2 l) — 105 Kč / osoba
3x sklenka vína (15 cl) nebo 3x pivo (0,33 l) 
nebo 3x nealko nápoje (0,2 l) — 150 Kč / osoba

nealkoholické nápoje – minerální voda, coca-cola, 
fanta, sprite, ovocný džus
bílé víno – jakostní, Selection, Morava
červené víno – jakostní, Selection, Morava
pivo – Pilsner Urquell

Dle potřeby též zašleme aktuální vinný a barový lístek.

+420 380 725 912, www.jakubrestaurant.cz, fb @restaurant-krumlov.cz



+420 380 602 440, www.hotely-krumlov.cz, fb @restaurant-krumlov.cz

Café Štrúdl nacházející se v přízemí historické budovy hotelu Latrán nabízí štrúdly domácí 
výroby z vlastního listového těsta a vždy pro hosty denně čerstvě upečené.  

Nabízíme nejen tradiční sladký sortiment, ale také slané variace. 
V letních měsících poskytuje kavárna i venkovní posezení.

Při každodenní výrobě štrúdlů klademe důraz na kvalitu použitých surovin. 
Nezapomínáme ani na kulinářskou sezónu, ze které vždy vzejde speciální „štrúdl měsíce“.

SLADKÝ VÝBĚR
Jablečný štrúdl z odrůdy Idared (Chelčicko-lhenická oblast)

Hruškový štrúdl s ořechy
Tvarohový štrúdl s višněmi
Makový štrúdl s mandlemi

Podáváme se šlehačkou a vanilkovou zmrzlinou nebo vanilkovým krémem.
55 Kč 

SLANÝ VÝBĚR
Štrúdl se šunkou, pórkem a smetanou

Štrúdl s kuřecím masem, sušenými rajčaty a cuketou
Štrúdl se špenátem, nivou a žampiony

Podáváme s trhaným listovým salátem a dipem z kysané smetany.
70 Kč

SEZÓNNÍ ŠTRÚDL
Dle aktuálního 

kulinářského kalendáře, 
informace u obsluhy.

OTEVÍRACÍ DOBA
Po – Ne  / 11:00 – 18:00 h


