
 

 

 

 

 

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 

 

Bramborový krém se smetanou a pesto omáčkou /5,7,8/ 
Potato cream soup with cream and pesto sauce  

69 CZK 

 
 Lehké jídlo / Light meal  

 
Tortilla plněná uzeným lososem, ochucená sýrem Lučina, čerstvý koprem  

a drceným pepřem, s ledovým salátem a salátovou okurkou /1,3,4,7,10,12/ 
Tortilla filled with smoked salmon, flavored with cream cheese "Lučina",  

 fresh dill and crushed pepper, iceberg lettuce and salad cucumber   
175 CZK 

 
Hlavní jídla / Main courses 

   
Kuřecí prsa plněná listovým špenátem a sýrem Ricotta, bramborové pyré,  

zadělávaná drůbeží omáčka s kapkou medu /1,7,9,12/ 
Chicken breast filled with spinach and Ricotta cheese,  

potato puree, poultry sauce with a drop of honey  
195 CZK 

 
Smažené rýžové nudle s nakládaným vepřovým masem a  

čínskou brokolicí, ochucené česnekem, bílým pepřem,  
ústřicovou omáčkou a omáčkou ze žlutých fazolí /1,4,5,6,8,12,14/ 
Fried rice noodles with pickled pork meat and Chinese broccoli,  

flavored with garlic, white pepper, oyster sauce and yellow bean sauce  
225 CZK 

 
Grilovaný rybí filet ze štítníka s dušenou černou rýží a restovanými  
baby kukuřičkami na ořechovém oleji, ořechové máslo /4,5,8,12/ 

Grilled fish fillet of Red Gurnard with steamed black rice  
               and roasted baby corn on walnut oil, walnut butter  

335 CZK 
  

Pečená jehněčí kýta ve vlastní šťávě, s francouzskou čočkou a fazolemi Flageolet,   
kořeněná salámem Chorizo a s konfitovaným česnekem /1,8,9,12/ 

Roasted lamb leg in its own juice, served with French lentils  
and Flageolet beans, spiced with salami Chorizo and confit garlic  

355 CZK 

 
Vegetariánské jídlo / Vegetarian food 

  
Italské rizoto se sýrem Gorgonzola a nakládanou hruškou, jádry vlašských ořechů, 

  hoblinami parmezánu a pečenou Ciabattou /1,3,7,8,9,12/ 
Italian risotto with Gorgonzola cheese and pickled pear, walnut kernels, 

parmesan shavings and roasted Ciabatta  
185 CZK 

 
 

25.2.2019 – 1.3.2019 


