
     

 

 

 

 
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 
 

Francouzská cibulačka s čerstvým tymiánem, bílým vínem a sýrovými noky /1,3,7,12/ 
French onion soup with fresh thyme, white wine and cheese gnocchi 

69 CZK 
 

Lehké jídlo / Light meal 
 

 

Čerstvý zeleninový salát s restovaným kuřecím masem, anglickou slaninou, cibulí,  
bylinkovým máslem, křupavými krutóny a kořeněným sázeným vejcem /1,3,7,10,12/ 

Fresh vegetable salad with roasted chicken, English bacon, onion, 
herb butter, crispy croutons and spicy poached egg 

175 CZK 
 

Hlavní jídla / Main courses 
 

 

Vykostěná uzená kuřecí stehna v marinádě s bramborovým pyré a tomatovým salátem /7,8,10,12/ 
Boneless smoked chicken legs in marinade with potato purée and tomato salad 

185 CZK  
   

Ostré maso dvou barev, (vepřová kýta, játra) s křupavou zeleninou, česnekem, černými houbami,  
sójovou omáčkou, rýžovým vínem, kari, chilli, sójovými klíčky, vejcem, dušená divoká rýže /3,6,12,14/ 

Spicy meat of two colors (pork leg, liver) with crispy vegetables, garlic, black mushrooms, 
 soy sauce, rice wine, curry powder, chilli, soy sprouts and egg, steamed wild rice 

215 CZK 
  

Dančí ragú na slaninovém základě s červenou cibulí, kořenovou zeleninou, kaštany,  
mačkanými rajčaty, mletou paprikou, jalovcem a červeným vínem, zjemněné smetanou,  

servírujeme s Karlovarský knedlíkem, teplými ostružinami a kaštanem /1,3,7,9,12/ 
Fallow deer ragout on bacon with red onion, root vegetables, chestnuts, 

mashed tomatoes, ground pepper, juniper and red wine, softened with cream, 
served with Carlsbad dumplings, warm blackberries and chestnut 

255 CZK 
 

Pošírovaný lososový pstruh v nálevu s rýžovým octem, Mirinem a mořskou solí, salát z mořských řas  
Wakame ochucený citrónovým olejem, vařený kuskus, koprová omáčka s medem a hořčicí /1,4,10,12/ 

Poached salmon trout in brine with rice vinegar, Mirin and sea salt, Wakame seaweed salad  
flavored with lemon oil, steamed couscous, dill sauce with honey and mustard 

295 CZK 

 

  Vegetariánské jídlo / Vegetarian food 
 

Špenátové špagety promíchané s Guacamole pastou, pečenými cherry rajčaty, 
 zdobené hoblinami Parmezánu, sušenými rajčaty a čerstvou bazalkou /1,3,5,7,8,12/ 

Spinach spaghetti mixed with Guaqamole paste, roasted cherry tomatoes, 
  garnished with Parmesan shavings, sun dried tomatoes and fresh basil 

175 CZK 
 

   

 

2.3.2020 – 6.3.2020 
 

 
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. 


