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
Tofu Satay v Curry marinádě s arašídovou omáčkou a Kale salátem
Tofu Satay in Curry marinade with peanut sauce and Kale salad
220 CZK
Onigiri s avokádem, čerstvou zeleninou, nakládaným zázvorem, Wasabi a sójovou omáčkou -VEGETARIÁNSKÉOnigiri with avocado, fresh vegetables, pickled ginger, Wasabi and soy sauce -VEGETARIAN245 CZK
Křupavý čínský bůček s Pak Soi salátem, sezamem, dvě omáčky (zázvorová a sezamová)
Crispy Chinese pork belly with Pak Soi salad, sesame, two sauces (ginger and sesame)
275 CZK
Uzený pstruh se zakysanou smetanou, houbami, červenou cibulí a čerstvým koprem, opečený chléb
Smoked trout with sour cream, mushrooms, red onion and fresh dill, toasted bread
295 CZK
Zeleninový salát se sýrem Feta a nakládanými olivami -VEGETARIÁNSKÉVegetable salad with Feta cheese and pickled olives -VEGETARIAN115 CZK
POLÉVKY / SOUPS
Italská tomatová polévka s těstovinou Risoni, olivovým olejem a sýrem Mascarpone
Italian tomato soup with Risoni pasta, olive oil and Mascarpone cheese
125 CZK
Sukiyaki polévka s kuřecím masem, skleněnými nudlemi, vejcem a řapíkatým celerem -OSTRÉSukiyaki soup with chicken, glass noodles, egg and celery -EXTRA SPICY135 CZK
Japonská Miso polévka s řasami Wakame, nudlemi Udon, karotkou, ředkví Daikon, cibulí, zelím, brokolicí
a houbami Shitake, zdobená pórkovým Julienne
Japanese Miso soup with Wakame seaweeds, noodles Udon, carrot, Daikon radish, onion, cabbage, broccoli
and Shitake mushrooms, decorated with leek Julienne
145 CZK
HLAVNÍ JÍDLA / MAIN COURSES
Grilované vykostěné kuřecí stehno prokládáné grilovanou zeleninou a Provensálským kořením s opékanými
bramborami Grenaille, omáčka s Provensálskými bylinkami
Grilled boneless chicken leg filled with grilled vegetables and Provencal spices with roasted Grenaille potatoes,
sauce with Provencal herbs
365 CZK
Dančí hřbet na šípkové omáčce s Karlovarským knedlíkem a pošírovanou růžičkovou kapustou
Fallow deer back on rosehip sauce with Carlsbad dumplings and poached Brussels sprouts
485 CZK
Hovězí Steak z pravé svíčkové na domácí bramborové placce, omáčka Noilly Prat,
salát z mladého špenátu a rukoly, sázené vejce
Beef Tenderloin Steak on homemade potato pancake, sauce Noilly Prat,
Salad of young spinach and arugula, fried egg
795 CZK
Ryba dle aktuální nabídky
Fish of daily offer
Cena dle nabídky / Price according to offer

ČERSTVÉ TĚSTOVINY A NUDLE / FRESH PASTA AND NOODLES
Domácí Špagety alla Bolognese s vepřovým masem, zeleninou, cibulí, česnekem a tymiánem, strouhaný Parmezán a petržel
Homemade Spaghetti alla Bolognese with pork, vegetables, onion, garlic and thyme, grated Parmesan cheese and parsley
275 CZK
Domácí Conchiglioni se slaninou, červenou cibulí, kozím sýrem a rukolou
Homemade Conchiglioni with bacon, red onion, goat cheese and arugula
285 CZK
Cuketové Špagety s omáčkou z pečené máslové dýně a žluté papriky, se smetanou, česnekem, cuketou,
olivovým olejem, oreganem a rozmarýnem, strouhaný Parmezán a rajčatové concassé -VEGETARIÁNSKÉZucchini Spaghetti with roasted butter pumpkin and yellow peppers, cream, garlic, zucchini, olive oil,
Oregano and rosemary, grated Parmesan cheese and tomato concassé -VEGETARIAN255 CZK
Originální čínské nudle Chow Mein s mrkví, kuřecím masem, hlávkovým zelím, mletým zázvorem a
ústřicovou omáčkou, se smaženými rýžovými nudlemi
Original Chinese noodles Chow Mein with carrot, chicken, cabbage, minced ginger and oyster sauce,
with fried rice noodles
255 CZK
Thajské skleněné nudle z výtažků Mungo klíčků, promíchané s nakládaným hovězím masem v rýžovém octě s česnekem,
brokolicí a thajskou bazalkou, ochucené sójovou omáčkou
Thai glass noodles from Mungo sprouts extract, mixed with pickled beef in rice vinegar with garlic, broccoli,
Thai basil, flavored with soy sauce
285 CZK
Kuřecí Tikka Masala – kuřecí maso v jogurtové marinádě s indickým kořením, mačkanými rajčaty, cibulí,
česnekem, citrónovou šťávou a koriandrem, dušená jasmínová rýže -PIKANTNÍChicken Tikka Masala – chicken meat in yoghurt marinade with Indian spices, mashed tomatoes, onion, garlic,
lemon juice and Coriander, steamed Jasmine rice -SPICY275 CZK
Indonéské vaječné nudle Bami Goreng s tygřími krevetami, cibulí, chilli, zázvorem a sójovou omáčkou,
s vaječnou omeletou a křupavou cibulí, zdobené čerstvým kerblíkem -OSTRÉIndonesian egg noodles Bami Goreng with Tiger prawns, onion, chilli, ginger and soy sauce, with egg omelette
and crispy onion, garnished with fresh chervil -EXTRA SPICY295 CZK
DEZERTY / DESSERTS
Domácí dort dle aktuální nabídky
Daily offer of home-made cake
125 CZK
Šafránový krém s kardamonovou drobenkou, fíky, granátovým jablkem a mandlemi
Saffron cream with cardamom crumb, figs, pomegranate and almonds
135 CZK
Teplá thajská rýže s čerstvým mangem, kokosovým krémem a praženým sezamem
Warm Thai rice with fresh mango, coconut cream and roasted sesame
135 CZK
Ananasový sorbet s likérem Galliano
Pineapple sorbet with liqueur Galliano
135 CZK
Výběr francouzských sýrů se sušeným ovocem a olivovou tapenádou
Selection of French cheeses with dried fruit and olive tapenade
260 CZK
Salát z čerstvého ovoce
Fresh fruit salad
105 CZK
Kopeček zmrzliny / sorbet dle aktuální nabídky ANGELATO sypaný ořechovým griliášem
Daily offer of scoop of Ice cream / sorbet ANGELATO sprinkled caramelized walnut
50 CZK

