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FLANK STEAK
studený s marinovanou paprikou  

a grilovanými nakládanými cibulkami 
80 g / 105,–

HOVĚZÍ CARPACCIO
s pečenými cherry tomaty, kapari,  

pikantní olej s hoblinami parmezánu
80 g / 185,–

         
MARINOVANÁ ŘEPA

plátky řepy s rukolou, pestem  
a zapečeným kozím sýrem s piniemi

80 g /105,–

TYGŘÍ KREVETY
sweet sour, citronová omáčka  

a grilovaná cuketa
80 g / 180,–

       
FOIE GRAS

kachní játra s jablkovým rozvarem  
a malinovou omáčkou

80 g / 175,–

Předkrm



THAJSKÁ
pikantní s krevetkami, nudlemi,  

kuřecím masem a kokosovým mlékem
96,–

KULAJDA
se zastřeným vejcem, houbami,  
bramborem a čerstvým koprem

65,–

HOVĚZÍ VÝVAR
se zeleninou a játrovými knedlíčky

68,–

Polévky



KYSELO
polévka z chlebového kvasu, brambory,  

houby a míchaná vejce
75,–

        
SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ

se žemlovým knedlíkem a brusinkami
180 g / 190,–

         
KACHNÍ STEHNO

konfitované s červeným zelím  
a výběr domácích knedlíků

250 g / 195,–

         
SELE

hřbet ze selátka pečený na černém pivu  
s cibulí, česnekem, zelný salát a česnekový chléb

180 g / 210,–

        
ŘÍZEK

smažený telecí řízek  
s bramborovou kaší a okurkový salát

180 g / 220,–
        

Česká jídla Ryb



CHOBOTNICE
chapadla z chobotnice s pečenými tomaty  

a bramborové pyré s pastiňákem
180 g / 395,–

 
LOSOS

grilovaný s černým sepiovým rizotem  
a fava fazolky
180 g / 285,–

         
JESETER

pečený s černým kořenem, quinuou  
a lanýžovým máslem

180 g / 320,–

         
ŠTIKA

filet ze štiky se zeleninovým kuskusem  
a citronovou pěnou

180 g / 235,–
         

Ryb



Masa
STEAK

z hovězí svíčkové s terinou foie gras,  
hranolkami a pečeným květákem

200 g / 380,–

ENTRECOTE
vysoký roštěnec sous vide, filírovaný  

se smetanovými bramborami se špenátkem
180 g / 190,–

       
VEPŘOVÁ PANENKA

připravená dorůžova s hořčicovou omáčkou,  
fava fazolky a bulgurové rizoto

180 g / 175,–

       
PERLIČKA

prsíčka supreme s gratinovanými bramborami  
a omáčka ze sušených smržů

180 g / 210,–

       
KRÁLÍK

hřbet balený ve slanině se špenátem  
a bramborovými nočky

180 g / 195,–

       
KUŘE

kuřecí prsíčka z kukuřičného kuřete  
s marinovaným lilkem, karotkové pyré

180 g / 165,–
    



SPAGHETTI BOLOGNESE
s parmezánem a olivovým olejem

168,–

      
SPAGHETTI AGLIO, OLIO, PEPPERONCINO

s česnekem, feferonkami a parmezánem
140,–

      
TAGLIATELLE

se smetanou, slávkami a grilovaným lososem
195,–

      
ITALSKÉ DÝŇOVÉ RIZOTO

dýně Hokaido, parmezán a restovaná dýně
115,–

Těstoviny



Smažený kuřecí řízeček,  
šťouchaný brambor

100 g / 95,–

Dva knedlíčky  
s tradiční svíčkovou

100 g / 105,–

Krupicová kaše s kakaem,  
cukrem a máslem

55,–

Smažený květák  
a brambůrky s máslem

80,–

Těstoviny  
s boloňskou směsí

95,–

Těstoviny Děti



CEASAR
s kuřecím masem, parmezánem a dresingem z ančoviček  

a česneku, bazalkové krutony
50 g / 110,–   |   100 g / 156,–

TRHANÝ
listy salátu s vinnou redukcí, sýr Feta, pečená červená řepa  

s medem a vlašskými ořechy
50 g / 75,–   |   100 g / 125,–

ŘÍMSKÝ SALÁT
s krevetami, avokádem  

a česnekovým dresingem
125,–

ŠPENÁT
lístky mladého špenátu s grilovanými tomaty  

a marinovaným tuňákem
100 g / 190,–

         
CAPRESE

tomaty s mozarellou a pestem
110,–

Saláty



TAŠTIČKY
plněné povidly, s tvarohem  

a makovou pěnou 
98,–

LÍVANCE
s lesním ovocem, zakysanou smetanou  

a čokoládovými hoblinami
80,–

ČOKOLÁDOVÝ ŘEZ
s černým rybízem

85,–

CRÈME BRÛLÉE
s pomerančovou krustou  

a citronový sorbet
80,–

Sladké  



Hranolky
50,–

Americké brambory
50,–

Český knedlík
50,–

Opečený, vařený brambor
50,–

Šťouchané brambory se slaninou a cibulí
50,–

Glazírovaná zelenina
50,–

Grilovaná zelenina
50,–

Přílohy
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