
 

 
 

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 
 

Kořeněný lehce pikantní zeleninový vývar s barevným chřestem, jarní cibulí a  

rýžovými nudlemi, sypaný sekanými bylinkami /4,8,9,12/ 
Slightly spicy vegetable broth with colored asparagus, spring onion and  

rice noodles, sprinkled with chopped herbs 
69 CZK 

 

Lehké jídlo / Light meal 
 

Teplý chřestový koláč Quiche pečený se slaninou, zakysanou smetanou, vejcem a sýrem čedar,  
podávaný se salátem z mladého špenátu a polníčku /1,3,7,8,12 / 

Warm roasted Quiche cake baked with bacon, sour cream, egg and cheddar cheese,  
served with young spinach salad and field  

175 CZK 
 

Hlavní jídla / Main courses 
 

Domácí Tagliatelle con Pollo s kuřecím masem, cibulí, bílým chřestem, smetanou a  
medvědím česnekem, zdobené strouhaným parmezánem /1,3,7,12/ 

Home Tagliatelle con Pollo with chicken, onion, white asparagus, cream and garlic,  
decorated with grated parmesan 

175 CZK 
  

Sečuánské hovězí maso s chilli, nakládané s česnekem, pepřem a sójovou omáčkou,  
podáváme s restovanými bambusovými výhonky, cukrovým hráškem a dušenou rýží /5,6,8/ 

Beef with chilli, pickled with garlic, pepper and soy sauce, served with roasted bamboo shoots,  
sugar peas and steamed rice 

225 CZK 
 

Filet z Tuňáka pečený s černým sezamem a mořskou solí, bramborové pyré s libečkem,  
pařený chřest a holandská omáčka /4,3,7,11/ 

Tuna fillet baked with black sesame and sea salt, potato puree with lemon,  
steamed asparagus and Dutch sauce 

245 CZK 
 

Filet z Mečouna na salátu z pekingského zelí a okurky se zálivkou z kopru, citrónu a medu,  
podávaný s pečenými bramborami ve slupce /4,8,12/ 

Swordfish filet on cabbage salad and cucumber with dill, lemon and honey  
dressing, served with potatoes in the skin 

475 CZK 
 

Vegetariánské jídlo / Vegetarian food 
 

Brynzové halušky se smaženou cibulkou, servírované s míchaným chřestový salátem se  
sušenými a cherry rajčaty /1,3,7,8,12/ 

Sheep cheese with fried onion, served with mixed asparagus salad with  

dried and cherry tomatoes  
165 CZK 

 

23.4.2018 – 27.4.2018 


