
 

 
 

Speciální obědová nabídka / Special lunch offer 
 
 

Salátový bar / Salad Bar 
 

Míchaný salát z čerstvé zeleniny a salátů dle vaší představy, doplněný dvěma dresinky 
Mixed fresh vegetable salad and make your own salad, complemented by two dressings 

99 CZK 
 

Polévka / Soup 
 

Ruský Boršč s hovězím a vepřovým masem, kořenovou zeleninou, zelím,  
fazolemi a tomaty, podávaný se zakysanou smetanou /1,7,9,12/ 

Russian Borsch with beef and pork meat, root vegetables, cabbage,  
beans and tomatoes, served with sour cream  

69 CZK 
 

Ledová okurková polévka s galangalem a zakysanou smetanou /7,12/ 
Ice cucumber soup with galangal and sour cream  

59 CZK 
 

Lehké jídlo / Light meal 
 

Pikantní thajský salát ze skleněných nudlí s variací krevet, burskými ořechy, citrusy, 
 citrónovou trávou, sojovými klíčky, ochucený čerstvou mátou, koriandrem, limetkovou  

šťávou, palmovým cukrem a rybí omáčkou, zdobený smaženou šalotkou/1,2,4,5,8/ 
Glass Noodles Spicy Thai salad with a variety of shrimps, hazelnuts, citrus, lemongrass,  

soy sprouts, flavored with fresh mint, coriander, lime juice, palm sugar and  
fish sauce, decorated with fried shallots 

185 CZK 
 

Hlavní jídla / Main courses 
 

Domácí špagety promíchané s lososem, kapary, olivovým olejem, jarní cibulkou, citrónovou šťávou,  
pepřem, smetanou a sekaným koprem, sypané strouhaným parmazánem /1,3,4,7,12 / 
Homemade spaghetti with salmon, capers, olive oil, spring onion, lemon juice, pepper,  

cream and chopped dill, sprinkled with grated parmesan cheese  
175 CZK 

  
Smažené vepřové karé, obalené v trojobalu s pikantní paprikovou strouhankou,  

podávané s mačkanými bramborami s petrželí a máslem, doplněné malým  
tomatovým salátem a domácí tatarskou omáčkou /1,3,4,7,10,12/ 

Fried pork wrapped in triple-pack with spicy pepper bread crumb, served with pressed potatoes with  

parsley and butter with small tomato salad and homemade tartar sauce  
195 CZK 

 
Pečená roláda ze selátka na salátu z červené čočky, cukety, červené cibule a kukuřice,  

podlévaná přírodní telecí omáčkou/1,8,10,12/ 
Roasted piglet roll with red lentils salad, zucchini, red onion and corn,  

covered with natural veal sauce  
235 CZK 

 
Telecí steak z kýty marinovaný v zeleném pepři, servírovaný s italským rizotem na šafránu a  

bílém víně, podáváme s Involtini z lilku plněnými bazalkovou Ricottou a lněnými semínky,  
omáčka se zeleným pepřem/1,7,8,9,12/ 

Veal steak marinated in green pepper served with Italian saffron risotto and white wine with eggplant  
Involtini filled with basil Ricotta, green pepper sauce 

375 CZK 

 

Vegetariánské jídlo / Vegetarian food 
 

Pohankové nudle s brokolicí, tofu, černými houbami a Soba omáčkou, zdobené  
vaječnou omeletou a černým sezamem/3,4,6,7,8,11/ 

Buckwheat noodles with broccoli, tofu, black mushrooms and Soba sauce,  
decorated with egg omelette and black sesame  

175 CZK 
 

25.6.2018 – 29.6.2018 


