Couvert (domácí pečivo, nakládané olivy, aioli) 40 CZK
Couvert (homemade bread, pickled olives, aioli)
PŘEDKRMY / STARTERS
Hovězí tataráček se šalotkou, topinka
Beef tartar with shallots, toast

190 CZK

Trhaná Buffalo mozzarella s pečenými rajčaty, dýňovým olejem, rukolou, podávaná s opečeným
toastem 190 CZK
Chopped Buffallo mozzarella with roasted tomatoes, pumpkin oil, rucola and roasted toast
Restované tygří krevety s česnekem, chilli papričkou a čerstvá petrželka
Sautéed tiger prawns with garlic, chilli and fresh parsley

220 CZK

Červená řepa s kozím sýrem Bettine a bazalkovým pestem 190 CZK
Beetroot with Bettine goat cheese and basil pesto
Domácí paštika z husích jater, mátové chutney, šalotka, opečený toast
Homemade goose liver pâté, mint chutney, shallots, roasted toast

190 CZK

POLÉVKA / SOUP
Dle denní nabídky od 90 CZK
Soup of the day
SALÁTY / SALADS
Ledový salát s polníčkem podávaný s grilovanými plátky hovězího rump steaku a medovo hořčičným
dresinkem 320 CZK
Lettuce and lamb´s lettuce with grilled slices of beef rump steak and honey-mustard dressing
Salát Caesar s kuřecím masem, ančovičkovým dresinkem, krutony a parmazánem
Caesar salad with grilled chicken breast, anchovy dressing, croutons and parmesan

240 CZK

Variace trhaných listových salátů, gratinovaný kozí sýr, karamelizovaná jablka s ořechy
Chopped salad mix, au gratin goat cheese, caramelized apples with nuts

260 CZK

HLAVNÍ CHODY / MAIN COURSES
Steak z hovězí svíčkové plemene Angus, zeleninové ratatouille, lanýžová omáčka, steakové hranolky
490 CZK
Black Angus beef tenderloin steak, ratatouille, truffle sauce, steak fries

Hovězí rib eye steak plemene Angus, podávaný s gratinovanými bramborami s holandským sýrem a
silnou telecí omáčkou 390 CZK
Black Angus beef rib-eye steak with gratin potatoes with holand cheese and rich veal sauce
Hovězí rump steak s omáčkou z lesních lišek, mačkané brambory s ricottou a máslem
Beef rump steak wtih chanterelle sauce, mashed potatoes with ricotta cheese and butter

360 CZK

Mini steaky z vepřové panenky, připravované s omáčkou z brandy a zeleného pepře, steakové
hranolky 290 CZK
Mini pork tenderloin steaks with brandy and green pepper sauce, steak fries
Pečené jehněčí kolínko v rozmarýnové omáčce, bramborová kaše
Roasted lamb knuckle in rosemary sauce, potato purée

390 CZK

Hovězí líčka na červeném víně, kořenová zelenina na másle a bramborová kaše
Beef cheeks in red wine, buttery root vegetables and potato purée

290 CZK

Kuřecí prso supreme, teplý salát z černé čočky Beluga a zeleniny s citrónovou omáčkou 280 CZK
Supreme chicken breast, warm salad of Beluga lentils and vegetables with lemon sauce
Konfitované kachní stehno s domácími bramborovými noky, křupavou cibulkou, červené zelí se
sušenou švestkou 290 CZK
Confit duck leg with homemade potato gnocchi, crunchy onion, red cabbage with dried plum
Čerstvé spaghetti s krevetami a cherry rajčátky na bílém víně 320 CZK
Fresh spaghetti with prawns and cherry tomatoes in white wine

DEZERTY / DESSERTS
Crème brûlée 140 CZK
Čokoládový fondant s vanilkovou omáčkou, lesní ovoce
Chocolate fondant with vanilla sauce, berries
Zmrzlina nebo sorbet
Ice cream or sorbet

140 CZK

40 CZK

Karamelizovaná jablka s ořechy a vanilková zrmzlina
Caramelized apples with nuts and vanilla ice cream

140 CZK

Cheesecake s coulis z lesních plodů 140 CZK
Cheesecake with berry coulis
Variace sýrů 140 CZK/ 100g
Cheese variety

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
Service provide information contained allergens at the customer´s request

