PŘEDKRM
100 g

(1,3,7,8,9)

80 g

(1,3,4,7)

Kachní paštika s mandlemi a švestkovým chutney, polníček
a domácí pečivo
Lososový tartar s kaviárem a ragú z červené řepy, rukola
a domácí máslové tousty

POLÉVKA
0,33 l

(1,3,7,12)

Francouzská cibulačka, zapečené krutony se sýrem Brie

HLAVNÍ JÍDLA
380 g
(1,3,4,7)

180 g

(1,3,7,9,12)

1 ks

(1,3,7,12)

200 g
(1,3,7)

350 g

(1,3,7,12)

200 g
(3,7)

300 g
(2,7,12)

180 g
(4,7,12)

200 g
(3,7,10)

DEZERT
1 ks

(1,3,7,8,12)

A

165 Kč

80 g

185 Kč

150 g

Vepřová panenka s liškovou omáčkou, hráškové lusky
na másle, zapečené smetanové brambory

1 ks

Čokoládový fondant s vanilkovou zmrzlinou a višněmi
marinovanými v portském víně

82 Kč

Caesar salát s opečenými česnekovými krutony z domácího
chleba a kousky kuřecích prsíček
Svíčková na smetaně, domácí karlovarské knedlíky
a brusinkový terč
Konfitovaná 1/4 kachny, bramborové špalíčky a červené
hlávkové zelí s pečeným jablkem, cibulka
Steak z krůtích prsou ve slanině, grilované portobello plněné
špenátem a vyzrálým sýrem, domácí bramboráčky
Čerstvé pappardelle s listovým špenátem, sušenými rajčaty
a filírovaným kuřecím prsíčkem, parmazán
Vepřová panenka s liškovou omáčkou, hráškové lusky
na másle, zapečené smetanové brambory
Šafránové krémové rizoto, krevety, rukola a parmezán

210 Kč

Filet z lososa na grilovaných cuketách, omáčka ze sušených
rajčat, černá čočka se středomořským pestem
Steak z pravé hovězí svíčkové s křepelčím vajíčkem, steakové
hranolky, hořčičná omáčka s estragonem, nakládaná řepa

335 Kč

Čokoládový fondant s vanilkovou zmrzlinou a višněmi
marinovanými v portském víně

125 Kč

(1,3,4,7)

(3,7)

(1,3,7,8,12)

Doporučené víno
0,7 l
Chateau Grand Jean rouge - Dulon - Bordeaux, suché
(12)

215 Kč
285 Kč
268 Kč
245 Kč
275 Kč
265 Kč

485 Kč

Lososový tartar s kaviárem a ragú z červené řepy,
rukola a domácí máslové tousty

100 g

Víno s příjemným aroma tmavého bobulového ovoce
a kořeněnými tóny muškátového oříšku.

B

(1,3,7,8,9)

Kachní paštika s mandlemi a švestkovým chutney,
polníček a domácí pečivo

0,2 l

Francouzská cibulačka, zapečené krutony se sýrem Brie

150 g

Filet z lososa na grilovaných cuketách, omáčka ze sušených
rajčat, černá čočka se středomořským pestem

(1,3,7,12)

(4,7,12)

Doporučené víno
0,7 l
Sauvignon, Vette, San Leonardo, Trentino 2017, suché
(12)

Ve vůni lze cítit peprné tóny s příjemnými podtóny bílé broskve
a čerstvě nasekané šalvěje

530 Kč

580 Kč

510 Kč

590 Kč

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání.
Gramáž u jídel z masa je váha masa v syrovém stavu, u ostatních jídel
uvádíme celkovou váhu hotových servírovaných pokrmů.

