Speciální obědová nabídka
Special Lunch Offer / Spezielles Mittagsmenü
Salát dle nabídky / Salad offer / Salat nach Menü
Míchaný salát z čerstvé zeleniny a salátů dle nabídky, doplněný dvěma dresinky
Mixed fresh vegetable salad according to the offer, complemented by two dressings
Gemischter Salat aus frischem Gemüse und Salaten je nach Menü, ergänzt durch zwei Dressings
115 CZK

Polévka / Soup / Suppe
Bramborový krém s pesto omáčkou /7,8,12/
Potato cream with pesto sauce
Kartoffelcreme mit Pestosauce
75 CZK

Lehké jídlo / Light meal / Leichtes Essen
Salát Bún bò Nam Bộ s hovězím masem, zeleninou, mungo klíčky a rýžovými nudlemi /4,5,6,9,12/
Bún bò Nam Bộ salad with beef, vegetables, mungo sprouts and rice noodles
Bún bò Nam Bộ Salat mit Rindfleisch, Gemüse, Mungosprossen und Reisnudeln
185 CZK

Hlavní jídla / Main courses / Hauptgänge
Kuřecí steak s ostrým kiwi chutney, restovaný Pak Choi s paprikou a česnekem, dušená rýže Basmati
/1,6,12/
Chicken steak with spicy kiwi chutney, roasted Pak Choi with peppers and garlic, Basmati steamed rice
Hähnchensteak mit würzigem Kiwi-Chutney, gerösteter Pak Choi mit Paprika und Knoblauch,
gedämpfter Basmatireis
195 CZK
Sečuánské hovězí maso s typickým kořením a dvěma sójovými omáčkami, podávané se skleněnými
nudlemi, sotýrovaným pórkem a bambusovými výhonky /1,6,9,12,14/
Sichuan beef with typical spices and two soy sauces, served with glass noodles, sautéed leeks
and bamboo shoots
Sichuan-Rind mit typischen Gewürzen und zwei Sojasaucen, serviert mit Glasnudeln, sautiertem Lauch
und Bambussprossen
235 CZK

Vegetariánské jídlo / Vegetarian food / Vegetarisches Essen
Variace smaženého květáku a brokolice, podávaná s vařeným, máslovým bramborem, koktejlovou omáčkou
a okurkovým salátem /1,3,7,12/
Variation of fried cauliflower and broccoli, served with boiled, buttery potatoes, cocktail sauce
and cucumber salad
Variation von gebratenem Blumenkohl und Brokkoli, serviert mit gekochten Butterkartoffeln, Cocktailsauce
und Gurkensalat
195 CZK

17.1.2022 – 21.1.2022 11:30 – 16:00
Speciální nabídka vín & domácích limonád – prosím, zeptejte se obsluhy
Special Offer Wine & Homemade Limonades – please, ask your waiter
Spezielles angebot an Weinen und hausgemachten Limonaden – bitte fragen Sie das Personal

