
 

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

 

 

Polední speciální nabídka / Lunch special offer 

 

ANTIPASTO & SALAD BAR 

Miska / Bowl 100,- 
 
 

Polévky / Soups 
Ruský boršč se dvěma druhy masa, kořenovou zeleninou, zelím a zakysanou smetanou 

Russian borsch with two kinds of meat, root vegetable, cabbage and sour cream 
69.- 

 

Lehká jídla / Light meals 
Pikantní vepřové maso grilované v betelových listech, servírovaný na salátu z rýžových nudlí s tradiční 

vietnamskou omáčkou 
Piquant pork meat grilled in chaplu leaves, served on rice noodles salad with traditional Vietnamese sauce 

165,- (s polévkou 190,-) 
 

Marinované maso z kachních stehen na podzimním bramborovém salátu s hroznovým vínem a červenou řepou 
Marinated duck leg meat on autumn potato salad with grapes and beet root 

165,- (s polévkou 190,-) 
 
 

Hlavní jídla / Main courses 
Pečené kuřecí paličky s koriandrem a chilli podávané s rýží, zelným salátem a sladkou chilli omáčkou 
Roast chicken drumsticks with coriander and chilli served with rice, cabbage salad and sweet chilli sauce 

165,- (s polévkou 190,-) 
 

Krůtí prsa nadívaná brokolicí s muškátovým květem, podávaná s holandskou omáčkou a pommes Savoyard  
Turkey breast stuffed with broccoli and mace, served with Hollandaise sauce and pommes Savoyard  

175,- (s polévkou 190,-) 
 

Burger z vyzrálého hovězího masa s nakládanou zeleninou, opečenou slaninou, uzeným sýrem v briošce  
s BBQ a hořčičnou omáčkou, doplněný ochucenými trhanými listy a farmářskými hranolky 

Burger of mature beef with pickled vegetable, fried bacon, smoked cheese in brioche with BBQ and mustard sauce, 
served with scented green lettuce and farms fries  

225,-  
 

Dušený butterfish v koprové omáčce se šouletem z krup a luštěnin, zdobené smaženým pórkem 
Steamed butterfish in dill sauce with shoulet of groats and legumes, decorated with fried leek 

265,-  
 

Vegetarian 
Domácí lasagne se třemi druhy sýra, rajčaty, dýní a olivami v dýňové omáčce s čerstvým špenátem a smetanou 

Homemade lasagne with three kinds of cheese, tomatoes, pumpkin and olives, creamy pumpkin sauce with spinach  
155,- (s polévkou 190,-) 

 
 

Podzimní vitamínový nápoj  
z jablek, hrušek, hroznového vína, švestek a mochyně 

Autumn vitamin drink 
of apples, pears, grapes, plums and goldenberry  

39,- 


