
  

 

 

 

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 
  

Polévka / Soup 
 

Podzimní zeleninová polévka Minestrone s dýní, červenou řepou, tuřínem a řapíkatým celerem /1,9/   
 Minestrone autumn vegetable soup with pumpkin, beetroot, turnip and petiolate 

69 CZK 

 

Lehké jídlo / Light meal 
 

Hovězí Carpaccio s extra panenským olivovým olejem, rukolou, kapary, Jalapeňo papričkami  
a sýrem Gran Biraghi /1,7/ 

Beef Carpaccio with extra virgin olive oil, arugula, capers, Jalapeňo peppers, Gran Biraghi cheese  
185 CZK 

 

Hlavní jídla / Main courses 

     
Thajské vaječné nudle Khao Soi s kuřecím masem, červeným kari, kokosovým mlékem,  
rybí omáčkou a nakládanými listy hořčice, zdobené smaženou cibulkou /1,3,4,10,12/ 

Thai egg noodles Khao Soi with chicken, red curry, coconut milk, 
fish sauce and pickled mustard leaves, garnished with fried onions  

185 CZK  
   

Šťavnatý filet z Přeštického vepře, upravený metodou sous-vide, bramborová kaše  
s řapíkatým celerem, plátky grilovaného marinovaného lilku a omáčka ze špenátu 

 a pečeného česneku /1,3,7,9,10,12/ 

Juicy pork fillet of Přeštice, prepared with sous-vide method, mashed potatoes 
with petiolate, grilled marinated eggplant slices, spinach and roasted garlic sauce 

195 CZK 
  

Tuňák marinovaný ve světlé sójové omáčce a Wasabi, pečený v sezamové krustě,  
křupavá zelenina v páře, hráškové pyré a salátek z Daikon ředkve a růžového zázvoru  

/2,4,5,6,8,9,11,12/ 
 Tuna marinated in a light soy sauce and Wasabi, baked in a sesame crust, 

crispy steamed vegetables, pea puree and salad of Daikon radish and pink ginger 
285 CZK 

   
Filírovaný vyzrálý hovězí Flap steak, pečená brambora ve slupce, restovaná mladá kukuřice,  

švestkové chutney a česnekový dip, salát s řepovými lístky a polníčkem /1,7,9,10,12/ 
Slices of beef Flap steak, roasted peeled potatoes, roasted young corn, 

plum chutney and garlic dip, salad with beet leaves and corn salad  

295 CZK 
 

  Vegetariánské jídlo / Vegetarian food 
  

Domácí Tagliatelle promíchané s omáčkou z lesních hub, smetany a čerstvé bazalky,  
sypané strouhaným sýrem Pecorino /1,3,7,12/ 

Homemade Tagliatelle mixed with forest mushroom sauce, cream and fresh basil, 
topped with grated Pecorino cheese 

175 CZK 
 

 
 

14.10.2019 – 18.10.2019 
 

 

Speciální nabídka vín & domácích limonád – prosím, zeptejte se obsluhy 
Special Offer Wine & Homemade Limonades – please, ask your waiter 

 

 
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. 


