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,-

Smažené pošírované vejce, chlazený bramborovo-pórkový krém, marinované lišky, kaviár
Fried poached egg, Vichyssoise, marinated chanterelles, caviar
155,-

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

Kachní kaldoun, játrový knedlíček, droby, zelenina, nudle
Typical czech duck soup, liver dumplings, offal, vegetables, noodles
75,-

SALÁTY / SALADS

Rukola, marinované meruňky, hořčičné semínko, mandle, kozí sýr
Rucola, marinated apricot, mustard seed, almond, goat cheese
178,-

Caesar salát/římský salát, ančovičkový dresing s majonézou/,
kuřecí maso, krutón, parmezán, křepelčí vajíčko
Caesar salad, chicken meat, croutons, parmesan, quail egg
188,-

Grilovaná chobotnice, listový salát, nakládaná cibulka, brambory Jazzy, kapie, citrusy
Grilled octopus, green leaves salad, pickled onion, potatoes, paprika, citrus fruit
195,-

HLAVNÍ CHODY / MAIN COURSES

Pečený květák, květákové pyré, marinované houby, lichořeřišnice,
burizon, chlebová drobenka, holandská omáčka
Roasted cauliflower, cauliflower puree, marinated mushrooms, nasturtium, bread crumble, hollandaise sauce
238,-

Pošírovaný candát v přepuštěném másle, pórek, cherry rajčata, smetana
bramborové velouté s rukolou
Buttered zander, leek, tomatoes, cream, potatoes velouté with rocket salad
368,-

Suflé z kachny (farma Hradištko), petrželové pyré, petržel, třešně, morková omáčka
Duck souffle, parsley puree, parsley, cherries, marrow sauce
268,-

Křepelka, mačkané brambory Jazzy, oříškové máslo, kadeřávek, grilovaná kukuřice,
omáčka z hroznového vína
Quail, boiled potatoes, butter, curlykale, grilled corn, grapes sauce
248,-

HLAVNÍ CHODY / MAIN COURSES

Steak z nízké roštěné, pyré z pečeného celeru, celer v chlebu, hlíva královská, pepřový jus
Striploin beef steak, roasted celery puree, breaded celery, oyster mushrooms, pepper jus
418,-

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

Vepřová panenka, lišky, kadeřávek, pečená cibule, hořčičné semínko, cibulové pyré
Pork tenderloin, chanterelles, curlykale, onion, mustard seed, onion puree
338,-

DEZERTY / DESSERTS

Créme brulée , maliny
Créme brulée, raspberries
148,-

Borůvky, maliny, rybíz, vanilková šlehačka, borůvková omáčka,
karamelový prach, mátový olej
Blueberries, raspberries, currant, vanilla whipped cream, blueberries sauce, caramel, mint oil
135,-

