Předkrmy
100g Hovězí tataráček s kapary, šalotkou a
křupavými topinkami

185,-

100g Carpaccio z hovězí svíčkové na rukole
s hoblinkami parmazánu

179,-

100g Avokádo s rajčatovou salsou, buffallo mozarellou a
bazalkovým pestem

135,-

100g Zapečený kozí sýr na míchaném salátku
s levandulovým vinaigrette, lučním medem a
sekanými ořechy

165,-

Polévky
Masový vývar s játrovými knedlíčky, nudlemi a
kořenovou zeleninou

55,-

Brokolicový krém s kousky uzeného lososa

65,-

Ryby
200g Steak z lososa na starofrancouzský způsob
se zeleninovým ratatouille

289,-

200g Filátko z candáta zapečený s holandskou omáčkou
na restované brokolici s česnekem a máslem

275,-

Saláty
Řecký salát s marinovaným balkánským sýrem

149,-

Ceasar salát s kuřecím masem, slaninovými chipsy,
krutónky a ančovičkovým dresinkem

179,-

Těstoviny a rizota
Čerstvé spaghetti aglio olio con peperoncino

149,-

120g Čerstvé spaghetti s vepřovou panenkou, česnekem,
hříbky a rukolou
185,120g Čerstvé tagliatelle s kuřecím masem, šalotkou,
sušenými rajčaty a parmazánovou omáčkou

189,-

120g Čerstvé bramborové noky s kousky lososa a
omáčkou pomodoro

185,-

Italské krémové rizoto s hříbky a bílým vínem

169,-

120g Italské parmazánové rizoto s vepřovou panenkou a
rukolou
189,-

Grilovaná masa
300g Grilovaný kuřecí stehenní steak

155,-

(Doporučujeme se steakovými hranolky a omáčkou ze zeleného pepře)

200g Vepřová panenská svíčková ve slanině

185,-

(doporučujeme s pečenými brambory a hříbkovou omáčkou)

200g Vepřové Secreto Iberico

189,-

(doporučujeme s restovanými brambory a BBQ omáčkou)

200g Beefsteak z hovězí svíčkové

389,-

(doporučujeme s restovanými fazolkami a hříbkovou omáčkou)

200g Hovězí flap steak z plemene Aberden Angus

279,-

(doporučujeme s restovaným bramborem a rozmarýnovým demi glace)

Doporučené omáčky a přílohy nejsou součástí jídel

Omáčky ke grilovaným masům
Hříbková omáčka

55,-

Omáčka ze zeleného pepře

45,-

Demi glace s rozmarýnem

45,-

BBQ omáčka

45,-

Bylinkové máslo

35,-

Přílohy
Restované fazolové lusky s česnekem, slaninkou a šalotkou 49,Zeleninové ratatouille

55,-

Restovaná brokolice s česnekem a máslem

55,-

Pečené brambory v hrubé mořské soli s česnekovým dipem 45,Restované brambory s červenou cibulí,
slaninkou a rozmarýnem

49,-

Steakové hranolky

45,-

Bylinková bageta

45,-

Malý salát s olivovým olejem a balsamicovou rekudcí

55,-

Dezerty
Čokoládový fondant s ovocným coulis a
vanilkovou zmrzlinou

95,-

Skořicové creme brülée s cukrovou krustou

89,-

Smažená zmrzlina v mandlovo kokosové krustě
s lesním ovocem

115,-

Tyrolský jablečný štrúdl s vanilkovým krémem a šlehačkou 79,Kopeček zmrzliny dle nabídky

15,-

