Starters/Předkrmy
GOAT CHEESE
with beetroot carpaccio marinated
with honey and balsamico, served with salad
and macadamia nuts
PEČENÝ KOZÍ SÝR
na plátcích červené řepy marinovaných v medu
a balsamiku, podávaný se salátem
a makadamskými ořechy
215
TUNA TARTAR
with olive oil, coriander, soya sauce and avocado
TATARÁK Z TUŇÁKA
dochucený panenským olivovým olejem,
koriandrem, sojovou omáčkou s avokádovým
krémem a čerstvou zeleninou
295
BATTERED TIGER PRAWNS
with green leaves salad and spicy mayonnaise
TYGŘÍ KREVETY
v bylinkovém těstíčku s listy čerstvého salátu
a pikantní majonézou
235
VITELLO TONNATO
tenké plátky telecí kýty s tuňákovým dresinkem
VITELLO TONNATO
veal with tuna sauce
295
BEEF CARPACCIO
with olive tapenade, parmesan cheese and olive oil
HOVĚZÍ CARPACCIO
s olivovou tapenádou, parmazánem a olivovým olejem
295

Soups/Polévky
CHICKEN BOUILLON
with giblets, noodles and root vegetable
SLEPIČÍ BUJON
s kuřecími srdíčky, žaludky, nudlemi
a kořenovou zeleninou

95
BORSCHT SOUP
with beef, pork and beetroot
BORŠČ
silný vývar s hovězím a vepřovým masem
s červenou řepou

115

CAPRESE SALAD
Burrata mozzarella with Kalamata olives, cherry
tomatoes and balsamico dressing
SALÁT CAPRESE
mozzarella Burrata s černými Kalamata olivami,
cherry rajčaty a balsamico dressingem
295

Mains/Hlavní jídla
SALMON
with cous cous and grilled bell peppers
LOSOS
na izraelském kuskusu s pečenými paprikami
395
GRILLED TUNA
with wasabi purée and tomato salsa
GRILOVANÝ TUŇÁK
s wasabi pyré a tomatovou salsou
495
CHICKEN STRIPS
with mashed potatoes and cucumber salad
KUŘECÍ STRIPSY
s bramborovou kaší a okurkovým salátem
325
CONFIT OF DUCK LEG
with gnocchi, cabbage, mushrooms and duck stock
KONFITOVANÉ KACHNÍ STEHNO
s vaječnými noky, zelím, hříbky a kachním výpekem
395
ROASTED PIGLET
with potato-garlic purée and spicy vegetable pickles
PEČENÉ SELEČÍ KOLÍNKO
s bramborovou kaší ochucenou sladkým česnekem
a domácí nakládanou pikantní zeleninou
395
FILET MIGNON
with sweet potatoes, bacon, corn, cherry tomatoes
and butter sauce
FILET MIGNON
s pečenými batáty, špekem, kukuřicí, cherry rajčátky,
petrželí a máslovou omáčkou
200 g 595
TRADITIONAL CZECH BEEF GOULASH
with bacon dumplings, onion and chilli peppers
ČESKÝ HOVĚZÍ GULÁŠ
se špekovým knedlíkem, čerstvou cibulkou
a naloženou chilli papričkou
295

Salads/Saláty
CAESAR SALAD
with chicken or prawns
CAESAR SALÁT
s kuřecím masem nebo krevetami
235 / 315
GREEN SALAD
with pears, walnuts and endive
ZELENÝ SALÁT
s čerstvými hruškami, vlašskými ořechy
a listy bílé čekanky
195

HOMEMADE CHEESEBURGER
beef, cheddar cheese, french fries and bbq sauce
DOMÁCÍ CHEESEBURGER
hovězí maso, sýr cheddar, hranolky a bbq omáčka
325
BOAR LEG
slow cooked with rose hip, served with baked apples,
chestnut purée and cranberries
KANČÍ KÝTA
pomalu pečená na šípkách, podávaná s jablky,
kaštanovým pyré a brusinkami
395

Pasta/Těstoviny
RISOTTO
with spinach and oyster mushrooms
RIZOTO
s listy špenátu a plátky pečené hlívy královské
235
LINGUINE
with sun-dried tomatoes and spanish ham Iberico
LINGUINE
se sušenými račaty a španělskou šunkou – jamón ibérico
255
TORTELLINI
stuffed with duck, served wiht carrot purée, onion
marmelade and parmesan cheese
TORTELLINI
plněné kousky konfitované kachny, podávané s mrkvovým
pyré, cibulovou marmeládou a italským parmazánem
255
POTATO GNOCCHI
with grilled beef tenderloin, crème fraîche
and parmesan cheese
BRAMBOROVÉ NOKY
s kousky grilované hovězí svíčkové, smetanou
a italským parmazánem
295

Sandwiches/Sendviče
CLUB SANDWICH
served with french fries
CLUB SENDVIČ
podávaný s hranolky
325
HOMEMADE HOT-DOG
veal, spicy salsa, fried onion, mustard-honey dressing
and potato chips
DOMÁCÍ HOT-DOG
z telecího masa, s pikantní salsou, smaženou cibulkou,
medovo - hořčičným dresinkem a bramborovými chipsy
275

Desserts/Dezerty
TARTELETTE
with mascarpone cheese and strawberries
TARTALETKA
plněná šlehaným mascarpone a čerstvými jahodami
175
TIRAMISU
175
CRÈME BRÛLÉE
with strawberry macaron
CRÈME BRÛLÉE
s jahodovou makronkou
175
CHOCOLATE MOUSSE
with baked banana
ČOKOLÁDOVÝ MOUSSE
s pečeným banánem
175
SORBETS AND ICE CREAMS
SORBETY A ZMRZLINY
60
COFFEE AND VANILLA CHEESECAKE
KÁVA A DOMÁCÍ VANILKOVÝ
CHEESECAKE
215
ASSORTED CZECH FARMER’S CHEESE
VÝBĚR ČESKÝCH FARMÁŘSKÝCH SÝRŮ
155

