
     

 

 

 

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 
 

Hrachová polévka s česnekem, uzeninou, čerstvou majoránkou a opékanými chlebovými krutóny /1,9/ 
 Pea soup with garlic, sausage, fresh marjoram and toasted bread croutons 

69 CZK 

 

Lehké jídlo / Light meal 
 

Domácí paštika z drůbežích jater s brusinkami, praženými mandlemi,  
opékané plátky francouzské bagety, malý salát z rukoly /1,3,7,8/ 
Homemade chicken liver pate with cranberries, roasted almonds, 

toasted slices of French baguette, small arugula salad  
175 CZK 

 

Hlavní jídla / Main courses 

     
Thajské rýžové nudle Phad Thai promíchané s vepřovým masem, tofu, burskými jádry, 

 mungo klíčky, tamarindovou pastou a vejcem, ochucené limetkovou šťávou /2,3,4,5,6,8,12,14/ 
Phad Thai rice noodles mixed with pork meat, Tofu, peanuts,  

Mung sprouts, Tamarind paste and egg, flavored with lime juice 
185 CZK  

   

Pečené kukuřičné kuře (¼) s anglickou slaninou a šalotkou, na vařeném bulguru  
s kukuřičným zrnem a mladým hráškem, zadělávaná omáčka z výpeku /1,9,12/ 

Roasted corn chicken (¼) with English bacon and chives, on boiled bulgur with corn grain  
and young pea, gravy sauce 

215 CZK 
  

Pikantní Chilli Con Carne s hovězím masem, rajčaty, červenými fazolemi, česnekem, červenou paprikou,  
chilli a tmavou čokoládou, dušená jasmínová rýže, zakysaná smetana, malý salát z trhaných listů  

/1,7,8,9,12/ 
Spicy Chilli Con Carne with beef, tomatoes, red beans, garlic, red pepper, chilli,  

a pinch of dark chocolate, steamed Jasmine rice, sour cream and a small lettuce salad 
275 CZK 

   
Grilovaná Butterfish/Modrohlav na ořechovém oleji s pomerančovou šťávou, jemnou čočkou Beluga  

a zeleninové špagety, ořechové máslo s badyánem a pomerančovou kůrou /4,5,7,8,9,12/ 
Grilled Butterfish on walnut oil with orange juice, fine Beluga lentils 

and vegetable spaghetti, walnut butter with star anise and orange peel 
285 CZK 

 

  Vegetariánské jídlo / Vegetarian food 
    

Bramborové Gnocchi se špenátem, cibulkou, česnekem, lesními houbami a smetanou,  
sypané piniovými ořechy a strouhaným Parmezánem /1,3,7,8,12/ 

Potato Gnocchi with spinach, onion, garlic, forest mushrooms and cream, 
sprinkled with pine nuts and grated Parmesan cheese 

185 CZK 
 

 
 

9.12.2019 – 13.12.2019 
 

 

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. 


