MENU

Zážitkový skanzen husitství v Táboře
U nás najdete:
• Netradiční ubytování
• Unikátní filmovou zbrojnici
• Skvělé místo pro vaši svatbu
• Neotřelé prostory i zábavu pro vaše firemní a jiné soukromé akce

www.housuvmlyn.cz

Polévka
Jihočeská bramboračka
40,-

Hovězí
Hovězí žebra v domácí marinádě, coleslaw, domácí chléb (1,3,5)
160,-

Guláš ze zadního hovězího, cibule, domácí karlovarský knedlík (1,3)
140,-

Vepřové
Natrhaná zauzená šunka burgunda s marinádou s chilli, batátové pyré
160,-

Vepřový bok pečený na jablkách, bílé zelí, domácí nádivka (1,3)
150,-

Vepřová žebra v domácí marinádě, cibulová marmeláda, smažené tolary
150,-

Kuřecí
Čtvrtka selského kuřete pečená v mléce se šalvějí, citronem a česnekem, cous cous (1,3)
165,-

Kuřecí řízeček pro děti, smažené tolary, domácí tatarka
120,-

Ryba
Čerstvý filet ze pstruha na bylinkovém másle, pečené brambory
145,-

Salát
Směs listových salátů se zálivkou z olivového oleje, sýr s ořechy, máslová bageta (1,3)
145,-

Chuťovky k pivu
Slovenské korbáčiky smažené v pivním těstě, česneková majonéza
70,-

Klobása nakrájená na kolečka, povařená v červeném víně s chilli, domácí chléb (1,3)
70,-

Sladké na konec
Staročeský trhanec s jablky a skořicí, vanilková zmrzlina, šlehačka
70,-

Lívance, marmeláda, šlehačka
45,-

Nápoje
Coca cola 0,3l
25,Coca cola 0,5l
35,Kofola 0,5l
35,Kofola 0,3l
25,Džus dle denní nabídky 0,5l
35,Džus dle denní nabídky 0,3l
25,Voda 0,5l
30,Domácí limonáda
Bezinka, citron, máta 0,5l
40,-

Teplé nápoje
Káva (turek, rozpustná)
25,Čaj dle denní nabídky
25,Pivečko
Eggenberg 11 0,3l
22,Eggenberg 11 0,5l
28,Eggenberg černé uzené 0,3l
25,Eggenberg černé uzené 0,5l
35,-

Nápoje z piva a medoviny
Korma soft (0,1l medovina 0,4l černé pivo)
60,Korma hard (0,2l medovina 0,3l černé pivo)
90,Staročeská medovina 0,1l
35,-

O Housově mlýnu
Housův Mlýn byl vystavěn na základech mlýna pocházejícího ze 13. století, těsně
pod starobylými hradbami města Tábora, na břehu Tismenického potoka
vytékajícího z nádrže Jordán.
V dávné minulosti se v těchto místech konaly bohoslužby husitských radikálů –
Adamitů. Údajně zde byli pohřbeni švédští dobyvatelé, kteří zahynuli při
obléhání města v roce 1645.
V 19. století vyrostl v tomto malebném přírodním zákoutí první umělecký parní
mlýn spojený s lázněmi. Duch zakladatele Karla Housy se zde dodnes tu a tam
zjevuje či o sobě dává nejrůznějšími způsoby vědět. Mystičnost Housova Mlýna
potvrzuje i pověst, která praví, že právě zde se nacházel tajný východ z
táborského podzemí.
Multifunkční areál na Housově Mlýně se nachází uprostřed zeleně, hodinu jízdy
autem od Prahy a pět minut pěšky od centra Tábora. Pojme od malé skupinky k
jednomu stolu až po 1200 návštěvníků v období letních akcí a Táborských
setkání.
Prostorný venkovní areál nabízí dobové hry a venkovní posezení.
Ve čtyřech patrech najdete lidovou krčmu, panskou krčmu, hlavní sál, zbrojnici,
muzeum tortury, prostory pro ubytování, šermírnu, podkrovní sál, kostymérnu
a sklady rekvizit a dekorací.
Těsně kolem areálu prochází moderní cyklostezka.
Parkoviště se nachází přímo u mlýna. Objekt je přístupný i pro handicapované.
Program je koncipován tak, aby se bavila malá práčata už od tří let a rodiče si
odpočinuli nebo se mohli bavit s nimi.

Pokoj Steampunk
Nádherný pokoj ve stylu Steampunku,
který je podžánrem sci-fi či fantasy.

Kapacita 4 osoby, cena od 400,--/os.
Pokoj mlynáře Karla Housy
Dobový pokoje mlynáře Karla Housy.
Pokoj je vybaven přesně tak, jak byste
ho ve 13. století mohli navštívit.
Kapacita 6 osob, cena od 400,--/os.
Pokoj Housův mlýn 1
Velký pokoj, kde se může ubytovat i
opravdu velká rodina. Pokoj obsahuje
řadu stylových rekvizit, které budete
moci objevovat po celou dobu pobytu.
Kapacita 10 osob, cena od 350,--/os.
Pokoj Housův mlýn 2
Největší pokoj v Housově mlýně sousedí s pokojem číslo 1. Tyto dva pokoje jde
i spojit a i opravdu velká skupina si
může užít atmosféry mlýna společně.
Kapacita 11 osob, cena od 350,--/os.
Nad 10 osob lze po dohodě předem objednat snídaně v krčmě Housova mlýna.
Rezervace ubytování na tel. 775 630 665. Více informací na www.housuvmlyn.cz

