Speciální obědová nabídka / Special lunch offer
Salátový bar / Salad Bar
Míchaný salát z čerstvé zeleniny a salátů dle vaší představy, doplněný dvěma dresinky
Mixed fresh vegetable salad and make your own salad, complemented by two dressings
99 CZK

Polévka / Soup
Bílý chřestový krém s bílým vínem, zjemněný smetanou a máslem,
zdobený sekanými praženými mandlemi /1,2,3,4,6,8,12,14/
White asparagus cream with white wine, smoothed with cream and butter,
decorated with chopped roasted almonds
69 CZK

Lehké jídlo / Light meal
Bo La Lot-Betelové listy plněné masem s kořením pěti vůní, citrónovou trávou a česnekem, sypané
burskými oříšky, podáváme s rýžovými nudlemi a světlou sojovou omáčkou /1,3,4,5,6,8,12/
Bo La Lot-Betel leaves stuffed with meat with five spices, lemon grass and garlic,
sprinkled with peanuts, served with rice noodles and light soy sauce
165 CZK
Salát Caesar s kuřecím masem, římským salátem, bílým a zeleným chřestem
křupavými krutóny, spojený originálním dresinkem, doplněný hoblinami parmazánu /1,7,12/
Caesar Salad with chicken meat, Roman salad, white and green asparagus, crispy croutons,
combined with original dressing and parmesan shavings
175 CZK

Hlavní jídla / Main courses
Smažený kuřecí řízek v trojobalu podávaný s vařeným bramborem s kurkumou,
bílým chřestem a holandskou omáčkou /1,3,7,12/
Fried chicken schnitzel served with boiled potato with turmeric,
white asparagus with butter and Holland sauce
165 CZK
Steak z vepřového karé gratinovaný s barevným chřestem a zadělávaným sýrem, míchaná Quinua s
vykrajovanými rajčaty a olivovým olejem, vepřová omáčka s dijonskou hořčicí /1,2,3,7,8,12/
Pork roast steak gratinated with colored asparagus and sour cream, mixed Quinua with
cut tomatoes and olive oil, pork sauce with dijon mustard
175 CZK
Lososový pstruh podlévaný chřestovo-šafránovou omáčkou servírovaný s
chřestovým rizotem zdobeným čerstvou bylinkou /1,4,7,12/
Salmon trout with asparagus-saffron sauce served with
asparagus risotto decorated with fresh herb
265 CZK
Pečená Pražma Královská na restované rýži s cuketou, ananasem a vejcem,
ochucená sladkou sójovou omáčkou s medvědím česnekem a chilli /3,4,6,7,8,12/
Roasted fish on roasted rice with zucchini, pineapple and egg,
flavored with a sweet soy sauce with bacon garlic and chilli
395 CZK

Vegetariánské jídlo / Vegetarian food
Vařený bílý chřest sypaný praženou strouhankou s vařenými kurkumovými bramborami na másle,
holandská omáčka s ochucenými trhanými saláty /1,3,7,12/
Boiled white asparagus sprinkled with roasted breadcrumbs and turmeric potatoes,
supplemented with butter, Holland sauce with flavored sliced salads
155 CZK
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