PŘEDKRMY / STARTERS

Kapr, cibule, pepř, ocet
Carp, onion, pepper, vinegar
128,-

Telecí tatarák, rukolová majonéza, nakládané cibulky, lišky, chleba
Veal tartare, rucola mayonnaise, pickled onion, chanterelle, bread
165,-

Terinka z perličky (farma Hradištko), jablko, cibule, lichořeřišnice, chléb
Guinea-Fowl terrine, apple, onion, nasturtium, bread
138,-

Pečená barevná mrkev, fíky, datle
Roasted carrot, figs, dates
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

Rajčatové gazpacho, bazalka, krutony, sýr Gran Moravia, focaccia
Tomatoe cold soup, mint, smoked pork meat
85,-

Špenátový krém, pošírované vejce, bramborová sláma
Spinach cream soup, poached egg, fried potatoes
75,-

SALÁTY / SALADS

Listový salát, roastbeef, česnek, majonéza, cibule a mrkev na kyselo
Green leaves salad, roastbeef, garlic, mayonnaise, pickled onion and carrot
188,-

Ledový salát, marinovaný pstruh, citrusový dresink, citrusy, ředkvička
Lettuce, marinated pstruh, citrus dressing, citrus, radish
178,-

Rukola, rajčatový dresink, sušená rajčata, čekanka, medové ořechy, sýr s modrou plísní
Rucola leaves, tomatoes dressing, dried tomatoes, chicory, nuts, blue cheese
165,-

HLAVNÍ CHODY / MAIN COURSES

Telecí řízek, brambory, kořenová zelenina, majonéza, jablka, okurkový salát,
hořčičné semínko
Veal schnitzel, potatoe, root vegetables, mayonnaise, apples, cucumber salad, mustard seed
278,-

Křepelka, nádivka, kroupy, hřiby, libeček
Quail, stuffing, groats, mushrooms, lovage
255,-

Telecí na kořenové zelenině, bílé víno, mladý česnek, šafránové rizoto
Veal meat, root vegetables, wine, young garlic, saffron risotto
275,-

Kohout na červeném víně (farma Hradištko), nové brambory Jazzy, oříškové máslo,
pažitka, kadeřávek
Rooster with wine sauce, Jazzy potatoes, butter, chive, curlykale
268,-

Trhané vepřové koleno, pivo, křen, kváskový chléb
Pork knee, beer, horseradish, bread
235,-

HLAVNÍ CHODY / MAIN COURSES

Pečený celer v chlebu, celer na kyselo, celerové pyré, celerový demi-glace
Roasted celery, bread, celery, celery puree, celery demi-glace
228,-

Vepřová panenka, dýně, lišky, chips z vepřového boku, hořčice
Pork tenderloin, pumpkin, chanterelle, pork belly chips, mustard
348,-

Stařený hovězí flank steak, květák, mrkev, pepř, slaninová pěna
Matured beef flank steak, cauliflower, carrot, pepper, bacon
398,-

Sumec, citrusy, římský salát, tapioka, mučenka, kaviár
Cat-fish, citrus, lettuce, tapioca, passionflower, caviar
358,-

DEZERTY / DESSERTS

Citron, citrónová tráva, sušenka, zakysaná smetana
Lemon, lemon grass, cookies, sour cream
135,-

Lívance, borůvky, smetana, zmrzlina
Pancakes, blueberry, cream, ice-cream
105,-

Drobenkový koláč s ovocem, tvaroh
Crumble pie, fruit, curd
75,-

Domácí zmrzlina dle denní nabídky
Homemade ice-cream
40,-

