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
Staročeská Kulajda se zastřeným vejcem, bramborem, koprem a lesními houbami /1,3,7,9,12/
Old Bohemian "Kulajda" with a poached egg, potato, dill and forest mushrooms
69 CZK

Lehké jídlo / Light meal
Restovaná drůbeží játra s cibulí a mandlemi, podlévaná Portským vínem,
podáváme s rozpečeným, kmínovým chlebem /1,8,12/
Roasted poultry liver with onions and almonds, covered with Port wine,
served with roasted, cumin bread
175 CZK

Hlavní jídla / Main courses
Asijský talíř s pečeným vepřovým masem v pikantní Hoisin omáčce,
marinovanými kuřecími paličkami a smaženými korejskými taštičkami,
doplněný dušenou jasmínovou rýží s petrželí a dvěma omáčkami /1,3,4,5,6,8,9,10,12,14/
Asian plate with roasted pork in a spicy Hoisin sauce, marinated chicken drumsticks
and fried Korean pockets, supplemented with steamed jasmine rice
with parsley and two sauces
195 CZK
Kančí guláš s uzenou paprikou, zadělávaný drcenými rajčaty
a chlebem, servírovaný se špekovým knedlíkem, kapkou
zakysané smetany a brusinkovým želé /1,3,7,9,12/
Boar goulash with smoked pepper, chopped with crushed tomatoes and bread,
served with bacon dumplings, drop of sour cream and cranberry jelly
235 CZK
Pečená kachní prsa bez kůže, podlévaná omáčkou z kávy
a pomeranče, rolované Crepes s Pak Choi, čínským zelím
a žlutou karotkou, zdobené karamelizovaným pomerančem
/1,3,6,7,9,11,12,14/
Roasted duck breast without skin, covered with coffee sauce
and oranges, rolled Crepes with Pak Choi, Chinese cabbage
and yellow carrot, decorated with caramelized orange
355 CZK
Filet ze Sivena arktického, ochucený kouřovou solí na rizotu z bulguru, tomatů,
sladké kukuřice, šalotky a oleje ze sušených rajčat, tomatové máslo
a salát ze dvou čekanek, jablka a medového dresinku /1,4,7,9,10,12/
Fish fillet of Arctic Char, flavored with smoke salt on risotto from bulgur, tomatoes,
sweet corn, shallots and oil of dried tomatoes, tomato butter
and a salad of two chicory, apple and honey dressing
455 CZK

Vegetariánské jídlo / Vegetarian food
Sýrové lasagne Quattro formaggi - prokládané listy špenátu a tomaty,
podávané v jemné, ostřejší, smetanové omáčce mixované s bazalkou,
sušenými rajčaty a feferonkami /1,3,7,12/
Cheese Lasagne Quattro formaggi - striped leaves of spinach and tomatoes,
served in a fine, spicy, creamy sauce mixed with basil,dried tomatoes and hot peppers
185 CZK
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