
 

 
  

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 
 

Jemná hrachová polévka, zjemněná máslem s badyánem a česnekovými krutóny /1,3,7,/ 
Fine pea soup, smoothed butter with badian and garlic croutons  

69 CZK 
 

Lehké jídlo / Light meal 
 

 
Hovězí Carpaccio s barevným pepřem, kapary a čekankovým salátem,  

míchaným s parmezánem a grepem /7,10,12/ 
Beef Carpaccio with colored pepper, capers and chicory salad,  

mixed with parmesan and grapefruit  
175 CZK 

 
Hlavní jídla / Main courses 

 

 
Restované kuře na kešu s křupavou zeleninou, chilli a polo-sladkou sojovou omáčkou,  

podáváme s dušenou rýží Basmati /6,8,9,12,14 / 
Roasted chicken on cashew nut with crunchy vegetables,  

chili and semi-sweet Soy sauce, served with stewed Basmati rice 
 175 CZK 

 
Drůbeží roláda z kachny a husy protknutá játry, hruškou a mandlemi, dušené červené zelí,  

domácí špekový knedlík, se zlatou cibulí a omáčka z výpeku /1,3,7,8,9,10,12/ 

Poultry roll from duck and goose with liver, pear and almonds, stewed red cabbage, 
homemade bacon dumplings, with golden onion and sauce from the pan 

235 CZK 
 

Špagety s pistáciovou omáčkou a tygřími krevetami, ochucené cukrem a solí,  
zdobené jádry pistácií, praženou strouhankou a pomerančovou kůrou 

/1,3,7,8,12/ 
Spaghetti with pistachio sauce and tiger prawns, flavored with sugar and salt,  

decorated with pistachios, roasted bread crumbs and orange peel  
325 CZK 

 
Filet tuňáka s mořskou solí, servírovaný na Patate Lesse – teplém 

bramborovém salátu s olivovým olejem, petrželí a česnekem, 
 petrželové máslo, doplněný řepovými lístky /4,7,8,9,10,12/ 

Tuna fillet with sea salt, served on Patate Lesse - warm 
potato salad with olive oil, parsley and garlic,  

parsley butter, with beet leaves  
435 CZK 

 
 Vegetariánské jídlo / Vegetarian food 

 
Gratinované žampióny Portobello sýrem Pecorino Romano,  

plněné ochuceným kuskusem s rajčaty, lilkem a cibulí,  
podávané v omáčce ze sýru Pecorino  s bílým vínem a šafránem /1,7,8,9,12/ 

Gratinated mushrooms Portobello with cheese Pecorino Romano, 
filled with flavored couscous with tomatoes, aubergine and onion, 

served in Pecorino cheese with white wine and saffron  
175 CZK 

 

10.12.2018 – 14.12.2018 


