
 

Informaci o alergenech obsažených v námi podávaných pokrmech Vám rádi na požádání předložíme 

Obědová nabídka / Lunch offer 

 

ANTIPASTO & SALAD BAR 

Miska / Bowl 100,- 
 

Polévky / Soups 
Thom Khaa Kai – pikantní kokosová polévka s kuřetem, rajčaty, žampióny, galangalem a citrónovou trávou  

Thom Khaa Kai – piquant coconut soup with chicken, tomatoes, champignons, galangal and lemon grass 
69.- 

 
Saltibarsciai - studená polévka z červené řepy a kefíru 

Saltibarsciai - chilled soup made of beet root and kefir 
69,- 

 

Salát / Salad 
Salát Caesar s kuřetem, římskými listy, originálním dresinkem s ančovičkami, parmezánem a křupavými krutóny 

Caesar salad with chicken, Roman lettuce, original dressing with anchovy, parmesan and crispy croutones 
175,- 

 

Lehké jídlo / Light meal 
Zapečená tortila plněná třemi druhy sýru, pečenou paprikou a kapari 

Toasted tortilla stuffed with three kind of cheese, baked peppers and capers 
165,- 

 

Hlavní jídla / Main courses 
Kuřecí prsa proložená tomaty, mozzarelou, slaninou a čerstvou bazalkou, podáváme s bramborovým pyré  

a jemnou drůbeží omáčkou 

Chicken breast stuffed with tomatoes, mozzarella, bacon and fresh basil, served with potato puree  
and mild poultry sauce 

165,- 
 

Pečený filet z hejka ochucený citrónovým olejem, pohanka vařená v zeleninovém vývaru, smetanová omáčka  
s citrónovými listy a pikantní šopský salát 

Roast fillet of Hake scented with lemon oil, buckwheat boiled in vegetable broth, creamy sauce with lemon leaves and 
piquant Bulgarian salad 

175,- 
 

Vepřová panenka pečená v tramezzini, italské vinné rizoto, glazírované stříbrné cibulky s cukrovým hráškem  
a koňaková omáčka 

Fillet of pork roast in tramezzini, Italian wine risotto, glazed pearl onions with snow peas and cognack sauce 
205,- 

 
Skleněné nudle promíchané s nakládaným hovězím masem, česnekem, pařenou brokolicí a ústřicovou omáčkou 

Glass noodles tossed with marinated beef, steamed broccoli and oyster sauce 
235,- 

 
Vegetarian 

Vaječné nudle Khao Soi s ostrou kari omáčkou, tofu, mrví, cuketou, jarní cibulkou a nakládanými hořčičnými 
listy, zdobené smaženou cibulkou 

Egg noodles Khao Soi with hot curry sauce, tofu, carrot, zuchinni, spring onion and marinated mustard leaves, 
decorated with fried onion 

155,- 
 

Letní osvěžení / Summer refreshment 
Chladivý nápoj Ayran se salátovou okurkou, špetkou soli a kapkou citrónové šťávy 

Chilled drink Ayran with cucumber, pinch of salt and drop of lemon juice 
49,- 


