PŘEDKRMY
Kozí sýr s cuketovým fondánem
rajčatový džem, pražené piniové oříšky
210.Křupavý žloutek
farmářské vejce, lanýžová krusta, chřestové pyré
220.BBQ vepřové rolky ◆
rýžový závitek, nudle, koriandr, čerstvý křupavý salátek,
sladkokyselá omáčka
250.Losos 42⁰
salát wacame, emulze ze sezamového oleje
270.Rillette z králičího masa
balzamikové perly, olivový prach, rajčatové consommé
290.Tatarák z červených krevet
zastřené vejce, baby špenát, křupavé kapary
360.-

POLÉVKY
Tom ka kai
sladko-kyselá kokosová polévka s kuřecím masem
230.Luštěninová polévka
cizrna, fazole fava, silný vývar s rozmarýnem
260.Consommé z korýšů
torteliny plněné mořským vlkem, mořský chřest
280.-

Vegetariánské /

Specialita šéfkuchaře /

Asijská příchuť / ◆ Obsahuje vepřové

Máte-li jakkékoliv speciální dietetické požadavky či potravinové alergie, nebo chcete znát přesné
složení pokrmů, prosíme, obraťte se na obsluhu.
Uvedené ceny jsou v českých korunách a včetně DPH

HLAVNÍ CHODY
Tagliolini s rajčátky
bazalkový kaviár, tataráček z kandovaných rajčat
310.Lilkové rolky
buvolí mozzarella, pesto z vlašských ořechů
330.Otevřená artyčoková raviola
dušené artyčoky s cibulovým pyré, pěna z ovčího sýru pecorino
370.Pečená kachna
červené zelí, karlovarský knedlík, kmínová omáčka
390.Kuřecí tikka masala
pečené kuře v jemném kari, jogurt a chléb paratha
400.Náš hovězí guláš
pomalu dušená hovězí žebra v omáčce z černého piva,
lupínky z bramborových knedlíků, květákové pyré
460.Nasi goreng
indonéská smažená rýže s krevetami v tempuře, kuřecí satay,
smažené vejce a krevetové krekry
560.Jehněčí hřbet
jarní zelenina, cereální parfait na sardinský způsob
620.Rib eye steak z plemene Black Angus
bramborové hranolky, špenát, smržová omáčka
730.-

Vegetariánské /

Specialita šéfkuchaře /

Asijská příchuť / ◆ Obsahuje vepřové

Máte-li jakkékoliv speciální dietetické požadavky či potravinové alergie, nebo chcete znát přesné
složení pokrmů, prosíme, obraťte se na obsluhu.
Uvedené ceny jsou v českých korunách a včetně DPH

Zprudka pečený duhový pstruh
hráškové pyré, citrónovo – koprová omáčka
510.Mušle svatého Jakuba
zauzený olej, kokosový dresink a koriandrová omáčka
550.Kari z mořských plodů na cejlonský způsob
mořské plody v jemném kokosovém kari, šafránová rýže a brinjal moju
590.Mořský jazyk
citrusový kuskus, omáčka choron a škeble
640.-

PŘÍLOHY
Jasmínová rýže
70.Křupavé hranolky
80.Restovaný špenát
85.Krémová bramborová kaše
90.Restovaná zelenina
95.Máslový chřest
105.-

Vegetariánské /

Specialita šéfkuchaře /

Asijská příchuť / ◆ Obsahuje vepřové

Máte-li jakkékoliv speciální dietetické požadavky či potravinové alergie, nebo chcete znát přesné
složení pokrmů, prosíme, obraťte se na obsluhu.
Uvedené ceny jsou v českých korunách a včetně DPH

DEZERTY A SÝRY
Citrusový salát
sirup z citronové trávy, ledová rolka z tmavé čokolády
170.Větrník meets éclairs
odpalované těsto s karamelovým krémem na český způsob
200.Bee my guest
medovník, zmrzlina a sladký lupínek
210.Třešňový cheese cake
vanilková zmrzlina
230.Think pink
malinovo-citrónový krém, jahodový meringue
bílá čokoláda s červenou řepou
240.Sýrový talíř
francouzský Livarot, španělský Manchego, italský Taleggio a anglický Stilton.
Podáváme s ananasovým kompotem a chlebem z vlašských ořechů
380.-

Vegetariánské /

Specialita šéfkuchaře /

Asijská příchuť / ◆ Obsahuje vepřové

Máte-li jakkékoliv speciální dietetické požadavky či potravinové alergie, nebo chcete znát přesné
složení pokrmů, prosíme, obraťte se na obsluhu.
Uvedené ceny jsou v českých korunách a včetně DPH

