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Hovězí carpaccio
s pečenými cherry tomaty, kapary a pikantní olej 
s hoblinami parmezánu
80 g / 195,—

Vepřová panenka
zauzená, s konfitovanou cibulí, hrubozrnnou 
hořčicí a křenové nočky
80 g / 175,—

Foie gras
grilovaná foie gras s fíkovou marmeládou 
a bylinkovou bagetou a redukcí portského vína
80 g / 210,—

Tygří krevety
pikantní tygří krevety na grilovaném ananasu, 
chilli omáčka s koriandrem 
80 g / 195,—

Jamon iberico
s cukrovým melounem
40 g / 190,—
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Thajská

pikantní s krevetkami, nudlemi, kuřecím masem 
a kokosovým mlékem

120,—

Hovězí vývar
s játrovými nočky a zeleninou

80,—

Pečená rajčata a pastyňák 
polévka z pečených rajčat a pastiňáku 

s bylinkovými krutony
85,—
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Kyselo
polévka z chlebového kvasu, brambory, houby, 
míchaná vejce
80,—

Svíčková na smetaně
variace knedlíků a brusinky se šlehačkou
195,—

Kachní stehno
konfitované, dýňové zelí a variace knedlíků
230,—

Kančí hřbet
smažený kančí hřbet, marinovaný v červeném 
víně a jalovci s vlažným bramborovým salátem
245,—

Vepřová panenka
balená ve vídeňské slanině s křenovou omáčkou 
a bramborové nočky
195,—
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Steak

z hovězí svíčkové, šťouchaný brambor a pečený 
žampion porto bello

200 g / 390,—

Jelen
jelení ragů na červeném víně s kořenovou 

zeleninou a domácími špeclemi
180 g / 260,—

Telecí
růžový telecí hřbet s italským rizotem 

a hříbkovou omáčkou se smetanou
180 g/ 250,—

Kuře
kuřecí prsíčko supreme, omáčka ze sušených 

rajčat, gratinované brambory a fava fazolky
180 g/ 190,—

Jehně
jehněčí kotletky na česneku, kapustičkové pyré 

a bramborový knedlík s mladým špenátem
200 g/ 365,—
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Chobotnice
grilovaná, na rukolovém lůžku s pastiňákovým 
pyré, pečený citron
160 g / 395,—

Krevety
tygří krevety na thajský způsob a rýžové nudle
150 g / 340,—

Candát
s drcenými tomaty, pancettou, bílým vínem 
a petrželovým bramborem na másle
180 g / 270,—

Losos
grilovaný, s čočkou beluga a pečeným černým 
kořenem
180 g/ 325,— N
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Ry
by Spaghetti bolognese

s parmezánem a olivovým olejem
180,—

Tagliatelle
se sušenými rajčaty, smetanou, bílým vínem 

a grilovaným kuřecím masem 
150 g / 180,—

Losos
rýžové nudle lososem v sojové omáčce 

a zeleninou na kari
150 g / 280,—

Risotto
hříbkové risotto s grilovaným flank steakem, 
omáčkou z lanýžového másla a fava fazolky

150 g / 220,—

Linguine
linguine s jemnou rajčatovo – smetanovou 

omáčkou, bazalkou a parmezánem
150,—
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Řecký
řecký salát s jumbo olivami, červenou cibulí 
a sýrem fetta
145,—

Ceasar
s kuřecím masem, dresingem z ančoviček 
a česneku, bazalkové krutony a hobliny 
parmezánu
50 g / 115,— | 150 g/ 185,—

s tygřími krevetami, dresingem z ančoviček 
a česneku, bazalkové krutony a hobliny 
parmezánu
30 g / 125,— | 120 g / 240,—

Variace salátů
variace lístkových salátů s vinnou redukcí, 
grilovaným lososem a pečenými minitomaty
100 g / 185,—

Ledový salát
s koprem a mladou cibulkou, aceto balsamico 
a kousky marinovaného tuňáka 
100 g / 195,—

Mozzarella
mozzarella s plátky rajčat, trhané salátové listy, 
bazalka, sušená šunka a redukce balsamica
100 g / 170,—
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Svíčková

dva knedlíčky se svíčkovou a masíčkem
100 g / 110,—

Těstoviny
s boloňskou směsí

95,—

Kreppe suzeppe
s hnědým cukrem, pomerančem, pekanovými 

ořechy a javorovým sirupem
90,—

Kuřecí plátek
se šťouchaným bramborem

100 g / 95,—

Rybí prsty
smažené rybí prsty s bramborovou kaší

100 g / 95,—

Řízeček
smažený kuřecí řízeček s bramborovou kaší

100 g / 95,—
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Buchtičky
dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
85,—

Belgická čokoláda
dort z belgické čokolády s marinovanými 
višněmi v portském víně
105,—

Tvarohové knedlíky
plněné jahodami, strouhaný tvaroh a přepuštěné 
máslo
95,—

Fondant
čokoládový fondant podávaný s vanilkovou 
zmrzlinou
110,—
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Krokety

Americké brambory

Šťouchané brambory

Opečený a vařený brambor

Český knedlík

Glazírovaná zelenina

Grilovaná zelenina

50,—
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