Informaci o alergenech obsažených v námi podávaných pokrmech Vám rádi na požádání předložíme.
For information about allergens contained in our meals please ask your waiter.

PŘEDKRMY A SALÁTY / STARTERS AND SALADS
Bruschetta s rajčaty, červenou cibulí a čerstvou bazalkou
Bruschetta with tomatoes, red onion and fresh basil
235 CZK
„Momofuku“ Trhané vepřové maso v bochánku s Hoisin omáčkou, Srirachou a nakládanou okurkou -PIKANTNÍ„Momofuku“ Pulled pork bun with Hoisin sauce, Sriracha nad pickled cucumber -SPICY245 CZK
Brazilská hovězí svíčková upravená Sous Vide s Ponzu omáčkou
Brazilian Beef Tenderloin made in Sous Vide with Ponzu Sauce
295 CZK
Zeleninový salát s jogurtovým a citronovým dresinkem
Vegetable salad with yogurt and lemon dressing
125 CZK
POLÉVKY / SOUPS
Italská polévka Minestrone s kořenovou zeleninou, čerstvými tomaty, řapíkatým celerem a Parmazánem
Minestrone Italian soup with root vegetables, fresh tomatoes, celery and Parmesan
135 CZK
Sukyiaki polévka s kuřecím masem, skleněnými nudlemi, vejcem a řapíkatým celerem -OSTRÉSukiyaki soup with chicken meat, glass noodles, egg and celery -EXTRA SPICY145 CZK
HLAVNÍ JÍDLA / MAIN COURSES
Domácí hovězí burger “Grandium Calabra“ v tmavé bulce s cibulovým chutney, sýrem Monterey Jack,
pikantním salámem Spianata Calabra, čerstvými rajčaty, rukolou, hranolky Julienne, pikantní majonéza
Homemade beef burger “Grandium Calabra“ in dark bun with onion chutney, Monterey Jack cheese,
spicy salami Spianata Calabra, fresh tomatoes, arugula, Julienne fries, spicy mayonnaise
455 CZK
Club sendvič s kuřetem, slaninou, vejcem, zeleninou, majonézou, podávaný s hranolkami Julienne a dvěma omáčkami
Club sandwich with chicken, bacon, egg, vegetable, mayonnaise, served with Julienne fries and two sauce
385 CZK
Hovězí Steak s omáčkou ze zeleného pepře, listovým špenátem a salátem z mladých lístků s
jablečným octem, podávaný s bramborami Grenaille
Beef Steak with pepper sauce, spinach and lettuce with apple vinegar, served with Grenaille potatoes
725 CZK
Kuřecí steak s dušenou rýží Basmati, pikantním Kiwi Chutney, restovaný Pak Choi s
červenou paprikou a Pang Gang omáčkou
Chicken steak with steamed Basmati rice, spicy Kiwi Chutney, Roasted Pak Choi with red pepper and Pang Gang sauce
425 CZK
Specialita dne / Special of the day
Cena dle nabídky / Price according to offer
Ryba dle aktuální nabídky / Fish of daily offer
Cena dle nabídky / Price according to offer

ČERSTVÉ TĚSTOVINY A NUDLE / FRESH PASTA AND NOODLES
Italské Rigatoni s bazalkovým pestem, cherry rajčaty a kapary, zdobené strouhaným Parmazánem a praženými piniemi-VEGETARIÁNSKÉItalian Rigatoni with basil pesto, cherry tomatoes and capers, Parmesan cheese and roasted pine nuts-VEGETARIAN255 CZK
Domácí špagety alla Carbonara s originálním Guanciale, drceným pepřem, čerstvým vaječným žloutkem a hoblinami Parmezánu
Homemade spaghetti alla Carbonara with original Guanciale, crushed pepper, fresh egg yolk and Parmesan shavings
265 CZK
Špagety alla Arrabiatta s kuřecím masem a strouhaným Parmazánem -PIKANTNÍSpaghetti alla Arrabiatta with chicken meat and Parmesan cheese -SPICY265 CZK
Nakládané hovězí maso po Sečuánsku s originálním kořením, restovaným hráškem, bambusem a skleněné nudle
Pickled Sichuan beef with original spices, roasted peas, bamboo and glass noodles
295 CZK
Thajské nudle Phad Thai s kuřecím masem, tamarindem, burskými jádry, limetkovou šťávou, vejcem a jarní cibulkou
Phad Thai noodles with chicken meat, tamarind, peanuts, lime sauce, egg and spring onion
315 CZK
Čínské Kantonské nudle s restovaným vepřovým masem, bambusem, pórkem, houbami Šiitake, ústřicovou omáčkou a krájená okurka
Chinese Cantonese noodles with roasted pork, bamboo, leek, Shiitake mushrooms, oyster sauce and sliced cucumber
295 CZK
Japonské pohankové nudle s restovanou zeleninou, černými houbami, tofu a Soba omáčkou,
sypané praženým sezamem-VEGETARIÁNSKÉJapanese buckwheat noodles with roasted vegetables, black mushrooms, tofu and Soba sauce,
sprinkled with roasted sesame-VEGETARIAN245 CZK
Indonéské nudle Bami Goreng s baby krevetami, chilli, zázvorem, cibulí a čínským zelím, ochucené sójovou omáčkou,
zdobené vaječnou omeletou a křupavou cibulí -OSTRÉIndonesian Bami Goreng noodles with baby prawns, chilli, ginger, onion and Chinese cabbage, flavoured with soy sauce,
garnished with egg omelette and crispy onion -EXTRA SPICY315 CZK
DEZERTY / DESSERTS
Vietnamská dezertní polévka Ché s mangem, kokosovým mlékem, ořechy a tapiokou
Vietnamese dessert soup Ché with mango, coconut milk, nuts and tapioca
155 CZK
Ruby dortík s malinami
Ruby tart with raspberries
155 CZK
Citronový posset s domácí sušenkou
Lemon posset with homemade biscuit
155 CZK
Výběr Česko – Slovenských sýrů s brusinkovou omáčkou s domácím chlebem s ořechy
Selection of Czech and Slovak cheeses with cranberry sauce and homemade bread with nuts
235 CZK
Porce zmrzliny ANGELATO s ořechovým griliášem
ANGELATO ice cream scoop with cut nuts
60 CZK kopeček / scoop

