
 

 

 

 

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 
 

 

Krém z mladého špenátu s kopřivou, šťovíkem, vařeným vejcem a česnekovými krutóny /1,3,7,12/ 
Young spinach cream with nettle, sorrel, boiled egg and garlic croutons  

69 CZK 
 

Lehké jídlo / Light meal 
 

Quiche Lorraine s bílým a zeleným chřestem, cherry rajčaty, cibulí, anglickou slaninou 
a smetanou, s malým salátem z ředkviček, bílé ředkve a řepových lístků /1,3,7,8,9,10,12/ 

Quiche Lorraine with white and green asparagus, cherry tomatoes, onion, bacon 
and cream, with a small salad of radishes, white radish and beet leaves 

175 CZK 
    

   Hlavní jídla / Main courses 
  

Králičí stehno špikované vepřovým bokem, pečené na kořenové zelenině s česnekem,  
 servírujeme s domácími bramborovými šiškami, restovaným listovým špenátem  

a omáčkou z výpeku /1,3,7,9/ 
Rabbit thigh spiked pork flank, roasted with root vegetables and garlic, 

served with homemade potato cones, roasted spinach leaves and natural sauce  
185 CZK 

   

Originální Čínské nudle Chow Mein s kuřecím masem, cibulí, karotkou, zelím, zázvorem  
a Pak Soi, ochucené ústřicovou omáčkou a zdobené smaženými rýžovými nudlemi  

/1,3,6,8,14/ 
Original Chinese noodles Chow Mein with chicken meat, onion, carrot, cabbage, ginger 

and Pak Soi, flavored with oyster sauce and garnished with fried rice noodles 
235 CZK 

  

  Steak z telecí kýty v barevném pepři s polentovou kaší, zeleným chřestem 
a jemnou pepřovou omáčkou s bílým chřestem /1,7,9,12/ 

Veal leg steak in colored pepper with polenta mash, green asparagus 
and a soft pepper sauce with white asparagus  

285 CZK 
   

Filet z tuňáka alla Nicoise připravovaný metodou Sous vide s olivovým olejem a ančovičkami,  
salát s pečenými fialovými bramborami, zelenými fazolkami, rajčaty, olivami a vařeným vejcem,  

francouzský dresink s hořčicí /3,4,10,12/ 
Tuna fillet alla Nicoise (Sous vide method) with olive oil and anchovies 

salad with roasted purple potatoes, green beans, tomatoes, olives and boiled egg, 
French mustard dressing 

335 CZK 
 

Vegetariánské jídlo / Vegetarian food 
  

Bramborové halušky s brynzou a smaženou cibulkou, malý zahradní salát z mladých lístků,  
salátové okurky, cherry rajčat a avokáda /1,3,7,9,10,12/ 

Potato gnocchi with sheep cheese Brynza and fried onion, small garden salad from young leaves 
salad cucumber, cherry tomatoes and avocado 

175 CZK 
 

22.4.2019 – 26.4.2019 
 

Informaci o alergenech obsažených v námi podávaných pokrmech Vám rádi na požádání předložíme. 
For information about allergens contained in our meals please ask your waiter. 


