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
Italská Minestrone s kořenovou zeleninou, čerstvými tomaty, česnekem,
pomerančovou kůrou a bazalkou, sypaná strouhaným parmezánem /7,9,12/
Italian Minestrone with root vegetables, fresh tomatoes, garlic,
orange peel and basil, sprinkled with grated Parmesan
69 CZK

Lehké jídlo / Light meal
Smažený Falafel podávaný s humusem, jogurtovou omáčkou a salátem Tabouleh /7,8,11,12/
Fried Falafel served with humus, yoghurt sauce and Tabouleh salad
175 CZK

Hlavní jídla / Main courses
Vepřový filet ochucený dijonskou hořčicí a brusinkami, gratinovaný zadělávaným sýrem,
restované brambory s anglickou slaninou, kořením a jarní cibulí, vepřová omáčka
a marinovaný polníček /1,3,7,9,10,12/
Pork fillet flavored with Dijon mustard and cranberries, gratinated with cheese,
roasted potatoes with bacon, spices and spring onions, pork sauce
and marinated corn salad
185 CZK
Domácí, špenátové špagety, promíchané s uzeným lososem, barevnou cibulí, tomaty, čerstvým
špenátem a smetanou, doplněné strouhaným sýrem Pecorino Romano /1,3,4,7,12/
Homemade spinach spaghetti, mixed with smoked salmon, colored onion, tomatoes,
fresh spinach and cream, with grated Pecorino Romano cheese
235 CZK
Ostré, Thajské, skleněné nudle Phad Wun Sen s tygřími krevetami, křupavou zeleninou, česnekem,
fazolovými lusky, chilli papričkami, ústřicovou omáčkou a thajskou bazalkou /2,4,6,9,14/
Spicy Thai glass noodles Phad Wun Sen with tiger prawns, crispy vegetables,
garlic, green beans, chilli peppers, oyster sauce and Thai basil
285 CZK
Srnčí medailonky přelévané Mysliveckou omáčkou s bylinkami a smetanou,
žemlový knedlík a kořenová zelenina /1,3,7,9,10,12/
Venison medallions overflowing with Hunting sauce with herbs
and cream, bread dumpling and root vegetables
315 CZK

Vegetariánské jídlo / Vegetarian food
Variace smaženého květáku a brokolice, podávaná s Pommes Savoyardes
(pečené, vařené brambory na plátky ve vývaru), domácí tatarská omáčka a malý Šopský salát
/1,3,7,10,12/
Variation of fried cauliflower and broccoli, served with Pommes Savoyardes
(baked, boiled sliced potatoes in vegetable broth), homemade tartar sauce and small Shopska salad
185 CZK

13.5.2019 – 17.5.2019
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.

