
 

 

 

 
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 
 

 Sicilská pikantní polévka s mačkanými rajčaty, cizrnou, mrkví, řapíkatým celerem,  
olivovým olejem, cibulí, česnekem, rozmarýnem, feferonkou a praženou šunkou /9,12/ 

Sicilian spicy soup with crushed tomatoes, chickpeas, carrots, celery, 
olive oil, onion, garlic, rosemary, hot pepper and roasted ham 

69 CZK 
 

Ledová jahodová polévka mixovaná se zakysanou smetanou /7,12/ 
Iced strawberry soup mixed with sour cream 

59 CZK 
 

Lehké jídlo / Light meal 
 

  Salát s jahodami, sýrem Feta a vlašskými ořechy, promíchaný s trhanými listovými saláty  
a rukolou, ochucený jahodovým dresinkem s Dijonskou hořčicí a bílým Balsamicem /7,8,9,10,12/ 

Salad with strawberries, Feta cheese and walnuts, mixed with choppy lettuce and arugula, 
flavored with strawberry dressing with Dijon mustard and white Balsamic 

179 CZK 
      

   Hlavní jídla / Main courses 
   

Kuřecí Tikka Masala nakládaná v indickém koření, česneku, zázvoru a jogurtu s tomatovou omáčkou,  
servírujeme s dušenou jasmínovou rýží, zakysanou smetanou a koriandrem /7/ 

Chicken Tikka Masala pickled in Indian spices, garlic, ginger and yogurt with tomato sauce, 
served with steamed jasmine rice, sour cream and coriander  

185 CZK  
   

Dušený kohout na víně po Burgundsku se zeleninou a koňakem, zdobený nakládanou cibulí,  
vařené domácí těstoviny Fusilli míchané s petrželí /1,3,9,12/ 

Steamed rooster in Burgundy wine with vegetables and cognac, garnished with pickled onions, 
boiled homemade Fusilli pasta mixed with parsley  

235 CZK 
  

Mix grill (hovězí, kuřecí a vepřové maso, pikantní domácí klobáska), podávaný s jahodovým  
chutney, pečenými bramborami Grenaille, omáčkou z bílého vína a jahod, malý salát  

z hlávkového salátu a mladých lístků /1,8,9,10,12/ 
Mix grill (beef, chicken and pork meat, spicy homemade sausage), served with strawberry 

chutney, roasted Grenaille potatoes, wine and strawberry sauce, small salad 
from lettuce and young leaves 

 305 CZK 
   

Tmavá treska na grilu s římským kmínem a červeným pepřem, šťouchané brambory s cibulí a máslem,  
jemná omáčka z Galangalu, malý salát z jahod, sýru Feta a vlašských ořechů /1,4,7,8,9,10,12/ 
Grilled dark cod with Romain cumin and red pepper, mashed potatoes with onion and butter 

fine Galangal sauce, small salad of strawberries, Feta cheese and walnuts  
415 CZK 

 

  Vegetariánské jídlo / Vegetarian food 
  

  Knedlíky z tvarohového těsta plněné jahodami z našich zahrad, přelévané rozpuštěným máslem,  
strouhaný tvaroh a cukr, zdobené čerstvou meduňkou /1,3,7/ 

Cottage cheese dough dumplings filled with strawberries from our gardens, with melted butter 
grated curd and sugar, garnished with fresh lemon balm  

175 CZK 
 

17.6.2019 – 21.6.2019 
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. 


