PŘEDKRMY / STARTERS

Carpaccio z pražmy, pažitka, limeta, citrónový dresing
Sea bream carpaccio, chive, lime, lemon dressing
175,-

Tatarák z červené řepy, rukolová majonéza, šalotka, chlebový kruton
Beetroot tartare, rucola mayonnaise, shallot, bread croutons
135,-

Informace o alergenech, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011, Vám na požádání poskytne personál restaurace.
Ceny jsou smluvní. Uvedené včetně DPH a v Kč

POLÉVKY / SOUPS

Dýňový krém, chlebové krutony, libečkový olej, marinovaná dýně
Pumpkin cream soup, croutons, lovage oil, marinated pumpkin
65,-

SALÁTY / SALADS

Rukola, marinovaná jablka v portském víně, medové ořechy, granátové jablko,
kaštany, zázvorovo-sezamový dresing
Rucola, marinated apples in porto, honey walnuts, pomegranate, chestnut, ginger and sesame dressing
165,-

Mix listových salátů, marinovaný losos, fenykl, ředkvička, kedlubna, jarní cibulka,
kapie, medovo-hořčičná zálivka
Green leaves salad, marinated salmon, fennel, radish, kohlrabi, spring onion, pepper, honey-mustard dressing
178,-

HLAVNÍ CHODY / MAIN COURSES

Pečený celer v chlebu, marinovaný celer, celerová drobenka, celerový olej,
majonéza z řapíkatého celeru, holandská omáčka
Roasted celery in bread, marinated celery, celery crumble, celery oil, celery sticks mayonnaise,
hollandaise sauce
238,-

Pošírovaný candát v přepuštěném másle, květákové pyré, květáková variace,
omáčka z rybí redukce, pažitkový olej s koprem
Buttered zander, cauliflower puree, cauliflower variation, fish sauce, chive oil with dill
368,-

Steak ze stařené vysoké roštěné/ANGUS/, konfitované brambory Jazzy,
mrkev pečená v husím sádle, divoká brokolice, pepřový jus
Matured entrecote beef steak, confit of potatoes, roasted carrots, broccoli, pepper jus
458,-

Telecí řízek, bramborový salát/dijonská hořčice, ocet, jarní cibulka, pažitka/, rajčatový salát
Veal schnitzel, potatoes salad /dijon mustard, vinegar, spring onion, chive/, tomato salad
288,-

Vepřová panenka, uzený bůček, pečená cibule v soli, máslová kapusta,
topinamburové pyré, hořčičné semínko, uzená majonéza, Porto jus
Pork tenderloin, smoked pork belly, onion, buttered cabbage, Jerusalem artichoke puree, mustard seed,
smoked mayonnaise, Port wine jus
338,-

DEZERTY / DESSERTS

Créme brulée, ostružiny
Créme brulée, blackberries
148,-

Švestkové brownies s limetkou, kávová šlehačka, marinované švestky
Plum brownies with lime, coffee whipped cream, marinated plums
158,-

SVATOMARTINSKÁ VÍNA

Malý vinař MÁDL – Veltlínské červené rané 2021 / SUCHÉ
0,1L / 0,75L

50,- Kč / 330,- Kč

Malý vinař MÁDL – Muškát moravský 2021 / SUCHÉ
0,1L / 0,75L

50,- Kč / 330,- Kč

Vladimír TETUR – Modrý portugal 2021 / SUCHÉ
0,1L / 0,75L

50,- Kč / 330,- Kč

