Hostinec Depo s originálním industriálním interiérem a
kapacitou 230 míst se nachází v blízkosti krumlovského
zámku a Jelení zahrady. Nabízí tankové plzeòské pivo,
èeskou kuchyni vèetnì specialit k pivu èi degustaèní
prostor tuzemských lihovin. Disponuje letní terasou s
dìtským høištìm a konferenèními salonky. Hostinec
je také místem rùzných umìlecko--zábavných aktivit.

Pøedkrmy:
• Rozpeèený jihoèeský hermelín s brusinkami
na toustu s bylinkovým máslem
• Míchaný zeleninový salát s krumlovskou nivou
• Škvarková pomazánka s cibulí, feferonkou a chlebem
Polévky:
• Hovìzí vývar s játrovými knedlíèky a domácími nudlemi
• Jihoèeská kulajda s vejcem a èerstvým koprem
• Jihoèeská bramboraèka s høiby
Hlavní jídla:
• Peèený filet pstruha na másle a bylinkách s peèeným
bramborem a grilovanou zeleninou
• Smažený kuøecí øízek s bramborovou kaší a trhaným salátkem
• Vepøové výpeèky s bílým zelím a bramborovým knedlíkem
• Hovìzí peèenì na smetanì s brusinkami
a karlovarským knedlíkem
• Pivovarský hovìzí guláš s feferonkou, cibulí
a houskovým knedlíkem
• Konfitované kachní stehno s variací knedlíkù
a èerveným zelím (pøíplatek 50 Kè/ porce)
Vegetariánské:
• Smažený sýr s vaøeným bramborem a tatarskou omáèkou
• Gnocci ve smetanové omáèce se špenátem sypané
krumlovskou nivou
• Tìstoviny s èesnekem, pálivou paprièkou, olivovým olejem
a pažitkou
Dezerty:
• Salát z èerstvého ovoce s ovocným sorbetem
• Lívance s borùvkovým žahourem a šlehaèkou
• Jableèný závin s vanilkovou zmrzlinou a šlehaèkou

Skupinové 2-chodové set menu Standard
(10 a více osob) – 300 Kè/ osoba
Skupinové 3-chodové set menu Standard
(10 a více osob) – 350 Kè/ osoba
Skupinové 4-chodové set menu Standard
(10 a více osob) – 400 Kè/ osoba
Jihoèeské menu pro 4 osoby
Míchaný zeleninový salát s krumlovskou nivou
Škvarková pomazánka s chlebem a cibulí
1/4 peèené kachny, 1ks vepøové koleno,
500g vepøová žebra, 4ks grilované domácí klobásky,
variace knedlíkù a zelí
Lívance s borùvkovým žahourem a šlehaèkou
Jihoèeské 4-chodové menu
(10 a více osob) – 600 Kè/ osoba

Menu pro dìti do 12let – 1/2 porce a 1/2 cena.
V pøípadì speciálních diet se na nás neváhejte obrátit.
Gratuita – každá 21. osoba ve skupinì zdarma.
Nápojové balíèky:
1x sklenka Bohemia sekt (15cl)
- welcome drink - 90 Kè/ osoba
1x káva espresso nebo èaj – 60 Kè/ osoba
1x digestiv 2cl – Becherovka – 40 Kè/ osoba
1x sklenka vína (15cl) nebo 1x pivo (0,5 l)
nebo 1x nealko nápoj (0,2l) – 60 Kè/ osoba
2x sklenka vína (15cl) nebo 2x pivo (0,5l) nebo
2x nealko nápoje (0,2l) – 100 Kè/ osoba
3x sklenka vína (15cl) nebo 3x pivo (0,5l) nebo
3x nealko nápoje (0,2l) – 140 Kè/ osoba

