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
115 CZK

Polévka / Soup
Slepičí polévka s masem, tomatovým svítkem a blanšírovaným pórkem /1,3,7,9/
Chicken soup with meat, tomato dough and blanched leek
69 CZK

Lehké jídlo / Light meal
Trhané listy s marinovaným lososem, salátovou okurkou, pečenými brambůrkami,
avokádem a zálivkou z medu a citrónu /4,8,10,12/
Chopped leaves with marinated salmon, salad cucumber, roasted potatoes,
avocado and honey and lemon dressing
195 CZK

Hlavní jídla / Main courses
Pikantní kuřecí paličky s koriandrem, podávané na banánovém listě s dušenou jasmínovou rýží,
restovanými baby kukuřičkami a pikantní banánovou omáčkou /1,4,6,8,9,10,12/
Spicy chicken drumsticks with coriander, served on banana leaves with steamed jasmine rice,
roasted baby corn and spicy banana sauce
185 CZK
Phad Khi Mao Thajské, ostré, vaječné nudle, promíchané s nakládaným hovězím masem,
česnekem, cibulí, paprikami, rajčaty, fazolemi, brokolicí a chilli,
ochucené ústřicovou a rybí omáčkou, zdobené thajskou bazalkou
/1,3,4,6,8,9,14/
Phad Khi Mao Spicy, Thai egg noodles mixed with pickled beef meat,
garlic, onion, peppers, tomatoes, beans, broccoli and chilli,
flavored oyster and fish sauce, decorated with Thai basil
215 CZK
Vepřová panenka plněná domácí, ostřejší uzeninou, podlévaná omáčkou z pečeného česneku,
gratinované brambory se sýrem a smetanou, sortýrované zelené fazolky s cibulí a česnekem
/1,3,7,9,12/
Pork tenderloin filled homemade, spicy sausage, served with roasted garlic sauce,
gratinated potatoes with cheese and cream, assorted green beans with onion and garlic
235 CZK
Pečená rybí jehla s pepřem čtyř barev, servírovaná na řeckém salátu s olivami a
tzatziki omáčkou /4,7,9,12/
Roasted fish needle with four-colored pepper, served on Greek salad with olives and
tzatziki sauce
425 CZK

Vegetariánské jídlo / Vegetarian food
Těstoviny Casarecce s guacamole omáčkou, cherry rajčaty a cuketou,
sypané strouhaným parmezánem a zdobené sušenými rajčaty/1,3,7,8,12/
Pasta Casarecce with quacamole sauce with cherry tomatoes and zucchini,
sprinkled grated parmesan and decorated with dried tomatoes
175 CZK

Dezert týdne / Dessert of the week
Ořechové řezy Republika, zdobené malinou, podávané se svařeným vínem /1,3,7,8,12/

Nut slices “Republika” decorated with raspberry, served with mulled wine
105 CZK
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