
  

 

 

 

Speciální obědová nabídka / Special lunch offer 
   

  Salát dle nabídky / Salad offer 
  

Míchaný salát z čerstvé zeleniny a salátů dle nabídky, doplněný dvěma dresinky 
Mixed fresh vegetable salad according to the offer, complemented by two dressings 

115 CZK 
  

Polévky / Soups 
 

Italská tomatová polévka s bílým vínem, panenským olivovým olejem, těstovinou Risoni  
a sýrem Mascarpone /1,3,7,9,12/ 

Italian tomato soup with white wine, virgin olive oil, Risoni pasta and Mascarpone cheese  
69 CZK 

 

Studená zeleninová (lehce pikantní) polévka Raw z brokolice, cukety, mrkve, jarní cibulky, 
olivového oleje, bazalky, kokosového mléka, chilli a tofu /5,6,8,9/ 

Cold vegetable (slightly spicy) soup Raw from broccoli, zucchini, carrots, spring onions, 
olive oil, basil, coconut milk, chilli and tofu  

59 CZK 
 

Lehké jídlo / Light meal 
 

Hovězí Carpaccio s hoblinami Parmezánu, mořskou solí, nakládanými olivami  
a marinovanou rukolou /7,10,12/ 

Beef Carpaccio with Parmesan shavings, sea salt, pickled olives and marinated arugula  
175 CZK 

      

   Hlavní jídla / Main courses 
     

Dušené králičí stehno na paprice, se smetanou a restovanou červenou paprikou,  
s domácími těstovinami Fusilli /1,3,7/ 

Braised rabbit leg in paprika sauce, cream and roasted red pepper, with homemade Fusilli pasta  

175 CZK  
   

Švýcarské těstoviny Magronen s restovaným kuřecím masem, vařenou bramborou,  
jablky, jarní cibulkou, smetanou a sekanou pažitkou, zdobené sušenými květy /1,3,7/ 

Magronen Swiss pasta with roasted chicken, boiled potatoes, apples, 
  spring onion, cream and chopped chives, decorated with dried flowers  

225 CZK 
  

Rybí jehla z mořských ryb (Mahi Mahi, Butterfish, Treska), okry, zeleniny a citrusů, 
 omáčka ze zeleného kari, kurkumová rýže, zdobená výhonky hrášku /1,4,8/ 

 Fish needle from sea fish (Mahi Mahi, Butterfish, Cod), ochers, vegetables and citrus, 
  green curry sauce, turmeric rice, garnished with pea sprouts  

265 CZK 
   

Originální telecí řízek s lehkým Vídeňským salátem, doplněný brusinkovým kompotem,  
kapary, ančovičkami a čerstvým citrónem /1,3,7,9,10,12/ 

Original veal schnitzel with light Viennese salad, topped with cranberry compote, 
capers, anchovies and fresh lemon  

295 CZK 
 

  Vegetariánské jídlo / Vegetarian food 
  

     Těstoviny Garganelli, promíchané s čerstvými cherry rajčaty, sušenými rajčaty, Mozzarellou 
 a čerstvou bazalkou, sypané sýrem Pecorino /1,3,7,12/ 

Garganelli pasta, mixed with fresh cherry tomatoes, dried tomatoes, Mozzarella 
  and fresh basil, sprinkled with Pecorino cheese  

175 CZK 
 

 

19.8.2019 – 23.8.2019 
 

 
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. 


