
 Předkrmy • Appetizer

Zprudka orestovaná foie gras jatýrka, kardamonová omáčka, 
máslová brioška

Roasted foie gras, cardamon sauce , butter brioche

249 Kč
•

Belgický hovězí tatarák s kapary a parmezánem
Belgian beef tartare with capers and parmegiano cheese

195 Kč

•

Závitky z grilovaného lilku plněné sýrem pecorino a 
mozzarelou, opečená pancetta

Roasted egglant stuffed with mozzarella and pecorino cheese, covered by 
cryspy italian bacon

155 Kč
•

Grilované kalamáry, koriandrové pesto, thajský zeleninový 
salát, rýžový chips

Grilled calamari, koriander pesto, thai vegetable salad, rice chips

179 Kč
•



Saláty • 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

215 Kč
•

Ceasar salát s pancettou, bylinkovými krutóny a kuřecím masem
Caesar salad with pancetta, crutons and chicken

216 Kč
•

 Polévky • Soup

Polévka dle denní nabídky
Soup of the day

89 Kč
•



První chod • First course

Penne s kousky toskánské klobásky ve smetanovo-rajčatové 
omáčce s parmezánem

Pasta with pieces of  Tuscan sausage in creamy-tomato sauce with freshly 
grated Parmesan cheese

215 Kč
•

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
•

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
•

Špagety s kousky čerstvého opečeného lososa, rukolou a 
dyňovými semínky

Spaghetti with fresh salmon pieces, rucola, pumpkin seeds

225 Kč
•



Maso • Meat

 
n       

Hovězí líčka na červeném víně, pastinákové pyré, kořenová 
zelenina na másle

Beef cheeks in red wine, parsnip puré , root vegetables in butter

359 Kč
s

Pečené baby kuře na skořici a badyánu, špagetová dýně, 
zelenina na másle, karotkové chipsy

Baked baby chicken with cinnamon and star anise, spaghetti pumpkin, 
greeen vegetable, carrot chips

274 Kč
s

Hovězí rump steak, pikantní papriková omáčka, bramborový 
gratin, pečená paprika

Beef rump steak, red pepper gravy, potatoe gratin, baked pappers

355 Kč
•

Duo z perličky, omáčka perigold, divoká brokolice, celerový 
gratin

Guinea-fowl, perigold sauce, wild broccoli, celery gratin

393 Kč
s

Křupavá kachní prsíčka, omáčka z pepřových višní, restovaná 
hlíva, fava fazolky, mandlové kroketyCrunchy duck breast, pepper sour cherry sauce, roasted mucilage, fava 

beans, almond croquettes

429 Kč
s

Špalík z vepřové panenky,  tymiánová omáčka, na másle 
pražená špagetová dýně

Pink roasted pork block with thyme sauce and glazed spaghetti pumpkin

321 Kč
Telecí maminha steak, omáčka ze zeleného pepře a koňaku, 

rozmarýnové grenaille brambůrky

Veal maminha streak, green pepper cognac sause, grenaille potatoes

349 Kč

Steak z iberico prasátka, hříbková omáčka, bramborové 
krokety s pórkem, růžičková kapusta

Streak from iberico pig, mushroom  sauce, potatoe-leek croquettes, 
brussel sprouts



349 Kč
•

Hovězí tagliata s parmezánem, gratinované brambory
Beef tagliata with parmegiano cheese, potatoe gratin

351 Kč
s

Jehněčí duo, parmská šunka, batátové pyré, keňské fazolky
Lamb duo, parma ham, sweet potatoes purée, kenya beens

315 Kč
s

Veal hanger steak, demi glace pepper, sweet purée and glazed cabbage

413 Kč
s

Dušená hovězí líčka s omáčkou z červeného vína a kořenovou 
zeleninkou, bramborová kaše

Braised beef cheeks with red wine sauce and root vegetables, mashed 
potatoes

414 Kč
s

Srnčí kýta se šípkovou demi glace, dušená brokolice, pommes 
williams

Roe deer with hip demi glace, stewed broccoli, pommes williams

445 Kč
s

Steak z telecí svíčkové s parmezánovou krustou, gratinované 
brambory se zeleninou a parmezánem

Veal steak with Parmesan crust, gratinated potatoes with vegetables and 
parmegiano cheese

???
s

Kuřecí taštičky plněné kozím sýrem a sušenými rajčátky, 
doporučujeme kombinovat s gratinovanými smetanovými brambory

Chicken brest stuffed with goat cheese and sun-dried tomatoes, 
recommended side-dish - gratinated potatoes

239 Kč
7
2 s

Dušené stehýnko z králíka v hořčično-smetanové omáčce, jako 
přílohu doporučujeme široké nudle nebo čerstvý bílý chléb
Baked rabbit in mustard-cream sauce, as side-dish try wide pastas or 

white bread

245 Kč



Pečené baby kuřátko s bylinkovou nádivkou a grilovanou jarní 
zeleninkou, jako přílohu doporučujěme šťouchané petrželové 

brambory
Roasted baby chicken with herb stuffing and grilled spring vegetables, 

as a supplement we recommend mashed parsley potatoes

239 Kč
s

Jehněčí kotletky v bylinkové krustě na glazované kořenové 
zelenině a tymiánu

Lamb Chops in herb crust on glazed root vegetables

395 Kč
s

Moleaux Chocolate -  teplý čokoládový dortí z extra hořké 
čokolády, opilá hruška, želé z černého bezu, vanilková 

zmrzlina
Moleaux Chocolate - hot chocolate cake, drunk pear, black 

berries jelly, vanilla ice
155 Kč

s

Konfitované kachní stehno s jablečným jus, doporučujeme 
kombinovat s kroupovým rizotem

Confit of duck leg with apple gravy, best combined with amazing barley 
risotto 
283 Kč

s
Křupavá kachní prsíčka, omáčka z pepřových višní, restovaná 

hlíva, fava fazolky, mandlové kroketyCrunchy duck breast, pepper sour cherry sauce, roasted mucilage, fava 
beans, almond croquettes

429 Kč
Křupavá kachní prsíčka s omáčkou z Creme de Casis, 

pastinákové pyré a listový salátek
Crispy duck breast with sauce Creme de Casis served with parsley puree

429 Kč
s

Konfitované kachní stehýnko s jablky a divokým tymiánem, 
doporučená příloha - červené zelí, a domácí karlovarský 

knedlík
Overnight roasted duck with apples  and wild thyme served with red 

cabbage and homemade dumplings

283 Kč
s



Flank steak - rolovaný steak z hovězího pupku s  pečenými 
sladkokyselými cibulkami, dopuručujeme kombinovat s 
čekankovým salátkem s dressingem z vlašských ořechů

Flank steak with  baked sweet sour onions, as side-dish please také our 
refreshing chicoree-rucola salad with wallnuts dressing

383 Kč
s

Kančí hřbet na čokoládě podle sardinského receptu, 
doporučená příloha smažené polentové knedlíky

Wild boar fillet topped with a thick chocolate sauce reccomended with 
polenta dumplings

425 Kč
s

Filet mignon s parmezánovou krustou, jako přílohu 
doporučujeme gratinované smetanové brambory se zeleninou

Filet mignon in parmesan crust, recommended side-dish baked potatoes 
with vegtable

455 Kč

Hovězí rib eye steak s máslem z červeného vína Chianti, 
dopuručujeme kombinovat s čekankovým salátkem s dressingem z 

vlašských ořechů
Rib eye steak with butter from red wine Chianti, as an attachment,as 
side-dish choose our refreshing chicoree-rucola salad with wallnuts 

dressing

450 Kč
s

Plátky  prudce orestovaného hovězího filetu pod parmezánovo-
rukolovou krustou, doporučená příloha - zeleninové 

ratatouille
Slices of roasted beef fillet under arugula-parmesan crust, recommended 

dish - vegetable ratatouille

448 Kč
s

Steak z pravé hovězí svíčkové protýkaný čerstvým rozmarýnem 
s balsamikovou redukcí,  jako přílohu doporučujeme cuketové 

špízy
Steak from beef tenderloin stuffed with fresh rosemary balsamic 

reduction, as an attachment to recommend zucchini skewers
1
0 448 Kč

s



Steak z telecí veverky se sladkokyselými cibulkami, 
doporučujeme kombinovat s  čekankovým salátkem s dressingem 

z vlašských ořechů
Veal hanger steak, sweet-sour onions, recommender side-dish fresh salad 

with wallnuts dressing
349 Kč

Beuf Bourgignon - dušené hovězí maso s hustou burgundskou 
omáčkou, bramborové pyré, jarní cibulka, žampióny

Beuf Bourgignon - braised beef with thick burgundy sauce, potato purée, 
spring onion, mushrooms

359 Kč
s•

Konfitovaná kachna, kroupové rizoto s hříbky a majoránkou, 
cibulová marmeláda

Confit of duck, barley risotto with mushrooms and marjoram, onion 
marmelade

295 Kč
•

Tafelspitz - pomalu tažené hovězí maso s křenovou omáčkou, 
vařený brambor

Tafelsitz - slowly cooked beef, horseradish sauce, cooked potatoes

312 Kč

Konfitovaný jelení krk, jalovcová omáčka, ragú z hlívy 
ústřičné, bylinkové špecleConfit of deer neck, juniper sauce, oyster mushroom ragout, herb 

specialties339 Kč
s

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



 Dezerty • Desserts

Borůvková panna cotta, citrónová drobenka, coulis z lesních 
plodů, mandlová oplatka

Blueberry panna cotta, lemon crumb, forrest fruit coulis, almond wafer

125 Kč
•

Perníkové parfait, pěna z vaječného koňaku
Gingerbread parfait, egg cognac espuma

125 Kč
•

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
•

Raw čokoládový dortík, kokosová tapioka, karamelizovaný 
banán,kokos, chia pudink

Raw chocolate tart, coconut tapioca, caramelised banana, 
coconut, chia pudding

155 Kč
•

Kopeček naší zmrzliny dle aktuální nabídky
Home-made ice-cream

45 Kč
•


