Předkrmy

s

Appetizer

Foie gras, opečená brioška, kardamonová omáčka
Foie gras, baked brioche, cardamon sauce

229 Kč
s
Závitky z grilovaného lilku plněné sýrem pecorino a mozzarelou, opečená pancetta
Roasted egglant stuffed with mozzarella and pecorino cheese, covered by cryspy italian bacon

145 Kč
s
Kachní rillettes s cibulovou marmeládou
Duch rillettes with onion marmelade

125 Kč
t

Carpaccio classico - velmi tenké plátky hovězí svíčkové marinované extra panenským
olivovým olejem s rukolou a hoblinami parmezánu
Carpaccio classico - very slight fillets of sirloin with fairy rucola and parmegiano chippings

234 Kč
s
Grilované kalamáry, koriandrové pesto, thajský zeleninový salát, rýžový chips
Grilled calamari, koriander pesto, thai vegetable salad, rice chips

179 Kč
s
Tygří krevety opečené v olivovém oleji s česnekem, cherry rajčátky a rozmarýnem
Tiger prawns gambas fried in olive oil with garlic, cherry tomatoes and rosemary

257 Kč
s

Saláty

s

Salads

Trhané listy s pomerančovým dressingem a granátovým jablkem, tatarák z červené řepy
s čerstvým koriandrem, gratinovaný kozí sýr
Chopped leaves with orange dressing and pomegranate, red beet tartar with fresh coriander, gratinated
goat cheese
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215 Kč
s
Hruška pečená v karamelu s plísňovým sýrem gorgonzola a karamelovým přelivem
položená na listcích křupavého salátu
Fresh pear baked in caramel gravy with gorgonzola cheese and fresh salad leafs

179 Kč
s

Polévky

s

Soup

Polévka dle denní nabídky
Soup of the day
89 Kč

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.

První chod s First course

Pečené bramborové nočky s nudličkami vepřové panenky, houbami a smetanovou
omáčkou, sypané parmezánem
Baked gnocchi with pork meat pieces and mushrooms, creamy gravy and fresh parmegiano cheese

216 Kč
s
Čerstvé domácí široké nudle stracchi s kousky grilovaného lilku, rajčatovou omáčkou a
hrstí čerstvé bazalky
Home made pasta with grilled egglant pieces, tomato gravy and lot of fresh basil leaves

185 Kč
s
Linguine s toskánskou klobáskou podle Jamie Olivera - ve smetanovo-citrónové omáčce
se šalvějí a čerstvě mletým pepřem
Linguine with Tuscan sausage by Jamie Oliver - in creamy lemon sauce with sage and freshly ground
pepper

194 Kč
s
Špagety aglio, olio & pepperoncino s krevetími ocásky a rukolou
Spaghetti aglio, olio & pepperoncino with scampi and rocket leaves

255 Kč
s
Šafránové rizoto s kousky telecího masa s bazalkou a parmezánem
Lemon risotto with pieces of veal, fresh basil and parmegiano

215 Kč
s

Maso, Ryby

s

Meat, Fish

Duo z perličky, omáčka perigold, divoká brokolice, celerový gratin
Guinea-fowl, perigold sauce, wild broccoli, celery gratin

353 Kč
s
Křupavá kachní prsíčka, omáčka z pepřových višní, restovaná hlíva, fava fazolky,
mandlové krokety
Crunchy duck breast, pepper sour cherry sauce, roasted mucilage, fava beans, almond croquettes

429 Kč
s
Telecí maminha steak, omáčka ze zeleného pepře a koňaku, rozmarýnové grenaille
brambůrky
Veal maminha steak, green pepper cognac sause, grenaille potatoes

413 Kč
s
Konfit z iberico prasátka, bramborové rösti, čerstvý špenát, silná demi-glacé omáčka
Confit from iberico pig, potatoe rösti, fresh spinach, strong demi-glacé gravy

349 Kč
s

Aktuální nabídku čerstvých ryb a mořských plodů Vám rád sdělí náš obsluhující
personál.

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.

Přílohy

s

Side-dishes

Pečené grenaille brambůrky
Baked grenaille potatoes

70 Kč
Zeleninové ratattouille
Ratattouille

70 Kč
Čekankový salátek s dressingem z vlašských ořechů a parmezánu
Endive salad with walnut dressing and parmesan cheese

70 Kč
Restovaná čerstvá zelenina se žampióny
Roasted fresh vegetable with champignons

70 Kč
Šafránové rizoto
Saffron risotto

70 Kč
Míchaný zeleninový salát
Mixed salad from fresh vegetable

70 Kč
Domácí bílý chléb
Home baked bread

30 Kč

*/ pokrm obsahuje tepelně neopracované živočišné produkty a je podáván na přání zákazníka

Dezerty

s

Desserts

Čokoládové trio, višňové coulis, mandlová oplatka
Chocolate trio, sour cherries coulis, almond wafer
125 Kč
s
Perníkové parfait, pěna z vaječného koňaku
Gingerbread parfait, egg cognac espuma

125 Kč
s
Créme bruleé s burbon vanilkou a karamelovou krustou podávaný s domácí malinovou
zmrzlinou
Great french vanilla dessert with caramel crust served with home made raspberry ice-cream

155 Kč
s
Moleaux Chocolate - teplý čokoládový dortík z extra hořké čokolády, opilá hruška, želé
z černého bezu, zázvorová zmrzlina
Moleaux Chocolate - hot chocolate cake, drunk pear, black berries jelly, ginger ice
155 Kč
s
Tiramisu *
Tiramisu - of course home-made
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98 Kč
s
Kopeček naší zmrzliny dle aktuální nabídky
Home-made ice-cream

45 Kč
s

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.

