
 

 
 

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 se dvěma druhy masa, kořenovou zeleninou, tomaty, zelím, fazolemi,  
červenou řepou a zakysanou smetanou /1,7,9,12/ 

Russian Borsch with two kinds of meat, root vegetables, tomatoes,  
cabbage, beans, red beet and sour cream 

69 CZK 
 

Lehké jídlo / Light meal 
 

Smažené korejské kuře z kuřecích stehen v pikantním těstíčku s chilli pastou, podávané na  
salátu z betelových listů, čerstvého špenátu, mango klíčků, cibule,  

granátového jablka, ořechů a koriandru /1,3,4,5,6,7,8,11,12/ 
Fried Korean chicken in spicy dough with chilli paste, served on lettuce leaf,  
fresh spinach, mungo sprouts, onion, pomegranate, walnuts and coriander  

175 CZK 
 

Hlavní jídla / Main courses 
 

Krůtí medailonky na grilu servírované s bramborovými noky míchanými s červenou řepou a  
smetanou, omáčka Velouté s jablečným pyré, doplněné salátem Waldorf /1,3,7,8,9,12 / 
Turkey grilled medallions served with potato gnocchi mixed with red beet and cream,  

Velouté sauce with apple puree, supplemented with Waldorf salad  
175 CZK 

  
Pečená rybí jehla prokládaná citrusy a tomaty, pařený kuskus s  

hráškovým pyré a citrusová omáčka /1,4,7,12/ 
Roasted fish needle interlaced with citrus and tomatoes, steamed  

couscous with peas purée and citrus sauce  
215 CZK 

 

Ostré hovězí maso s mandarinkovou kůrou a pórkem, kořeněné zázvorem, sečuánským pepřem,  
rýžovým vínem a sójovou omáčkou, dušená jasmínová rýže /6,12/ 

Spicy beef with mandarin bark, leek, spicy ginger, Sachuan pepper, rice wine and  
soy sauce, stewed jasmine rice  

255 CZK 
 

Dušené telecí Ossobuco v červeném víně s brusinkami, bramborové pyré s batáty a  
restovaná mladé kapustičky s anglickou slaninou /1,7,9,12/ 

Stewed veal Ossobuco in red wine with cranberries, potato puree with sweet  
potatoes and roasted cabbage with bacon  

315 CZK 
 

Vegetariánské jídlo / Vegetarian food 
 

Domácí fusilli s houbami, česnekem, cibulí, romanescem, smetanou a  
lanýžovým olejem, sypané parmezánem /1,3,7/ 

Homemade fusilli with mushrooms, garlic, onion, romanesque, cream and truffle oil 
 sprinkled with Parmesan cheese  

175 CZK 
 
 

15.10.2018 – 19.10.2018 


