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
Tradiční česká bramboračka s lesními houbami,
řapíkatým celerem a čerstvou majoránkou /1,7,9/
Traditional Czech potato soup with forest mushrooms,
celery and fresh marjoram
69 CZK

Lehké jídlo / Light meal
Rozpékaná brioška s ochuceným kozím sýrem, medem a ořechovým olejem,
se salátem Mizuna a čerstvými fíky /1,3,7,8,10,12/
Baked brioche with flavored goat cheese, honey and walnut oil,
salad Mizuna and fresh figs
175 CZK
Fiochi plněné špekem a sýrem Fontina, podávané v bylinkové omáčce s bílým vínem,
krájená Pancetta a rajčatové concasse /1,3,7,9,12/
Fiocchi filled with bacon and Fontina cheese, served in herb sauce
with white wine, Pancetta and tomato concasse
195 CZK
Japonské těstoviny Yaki Udon s vepřovým masem, cibulí, pórkem, karotkou,
ochucené Soba omáčkou, zdobené sušeným tuňákem Bonito /1,4,6,1,12/
Japanese pasta Yaki Udon with pork meat, onion, leek, carrot,
flavored soba sauce, decorated with Bonito dried tuna
225 CZK
Kachní stehna Barbarie pečená s jablky a pomerančem, servírovaná na domácích
střapačkách, promíchaných s kysaným zelím, zadělávaná omáčka z výpeku,
zdobené zlatou cibulí a karamelizovaným jablkem /1,3,7,9,12/
Duck thigs Barbarie baked with apples and orange, served on home
potato dough with sour cabbage - ‘‘Střapačky‘‘, natural sauce, decorated
with golden onions and caramelized apple
335 CZK
Grilovaný tuňák v sezamové krustě, servírovaný na salátu z hrášku
a bobů se sýrem Feta, sezamový olej a opékané Ratte brambory /4,7,11,12/
Grilled tuna in sesame crust, served on peas and beans salad with
Feta cheese, sesame oil and roasted Ratte potatoes
355 CZK

Vegetariánské jídlo / Vegetarian food
Vaječná omeleta se sýrem Mimolette, tomaty, jarní cibulkou a kukuřičným zrnem,
podáváme s kurkumovými bramborami a okurkovými tzatziki,
trhané saláty s řepovými listy /3,7,12/
Egg omelet with Mimolette cheese, tomatoes, spring onion and corn grain,
served with turmeric potato and cucumber tzatziki, chopped salad with beet leaves
185 CZK
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