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
Vegetarián Bowl – Buddha miska plněná řasami Nori, uzeným tofu, nakládaným zázvorem, avokádem, Wasabi dresink
Vegetarian Bowl – Buddha bowl filled with Nori seaweeds, smoked tofu, pickled ginger, avocado, Wasabi dressing
220 CZK
Prosciutto Grissini na salátu s papričkou Chipotle, dip z olivového oleje a řapíkatého celeru,
fíková marmeláda
Prosciutto Grissini on lettuce with Chipotle pepper, dip of olive oil and celery, fig marmalade
195 CZK
Bún Chá salát s křupavým, vepřovým bůčkem a rýžovými nudlemi -PIKANTNÍBún Chá salad with crunchy, pork fatback and rice noodles -SPICY275 CZK
Marinovaný mečoun v olivové redukci s citrónem metodou sous-vide
Marinated swordfish in olive reduction with lemon method sous vide
295 CZK
Zeleninový salát s marinovaným ovčím sýrem v olivovém oleji s řapíkatým celerem a nakládanými olivami
Vegetable salad with sheep cheese marinated in olive oil, served with celery and pickled olives
115 CZK
POLÉVKY / SOUPS
Bramborový krém s pestem z medvědího česneku
Potato cream soup with pesto of garlic
135 CZK
Sukiyaki polévka s kuřecím masem, skleněnými nudlemi, vejcem a řapíkatým celerem -OSTRÉSukiyaki soup with chicken, glass noodles, egg and celery -EXTRA SPICY135 CZK
Pekingská slepičí polévka s masem, jemnými vaječnými nudlemi, zázvorem, chilli, česnekem,
bambusem, zeleninou, rýžovým octem a sojovou omáčkou -PIKANTNÍPeking chicken soup with meal, fine egg noodles, ginger, chilli, garlic, bamboo, vegetables,
rice vinegar and soy sauce -SPICY145 CZK
HLAVNÍ JÍDLA / MAIN COURSES
Grilovaná kuřecí prsa prokládaná rajčaty, mozzarellou, bazalkou a anglickou slaninou, bramborové pyré, drůbeží omáčka
Grilled chicken breast filled with tomatoes, mozzarella, basil, English bacon, with potato puree and poultry sauce
365 CZK
Pomalu pečená jehněčí kýta ve vlastní šťávě, ragú z francouzské čočky, fazolí Flageolet a salámu Chorizo, konfitovaný česnek
Slowly roasted lamb leg in own juice, ragout of French lentils, Flageolet beans and salami Chorizo, confit garlic
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 all‘ Arrabbiata promíchané s pikantním, tomatovým pestem, loupanými rajčaty, čerstvou bazalkou
a hobliny parmezánu -PIKANTNÍHomemade Spaghetti all‘ Arrabbiata mixed with spicy. Tomato pesto, peeled tomatoes, fresh basil
and Parmesan shavings -SPICY255 CZK
Domácí Tagliatelle Con Pollo se smetanovou omáčkou a limetkou, kuřecím masem, cibulí a hoblinami parmezánu
Homemade Tagliatelle Con Pollo with cream sauce and lime, chicken meat, onions and Parmesan shavings
275 CZK
Domácí Fusilli Boscaiola s italskou pancettou, sypané strouhaným parmezánem
Homemade Fusilli Boscaiola with Italian pancetta, sprinkled with grated parmesan
285 CZK
Rýžové nudle s nakládaným vepřovým masem a čínskou brokolicí, ochucené česnekem, bílým pepřem,
ústřicovou omáčkou a omáčkou ze žlutých fazolí
Rice noodles with pickled pork meat and Chinese broccoli, flavored with garlic, white pepper,
oyster sauce and yellow bean sauce
255 CZK
Thajské nudle Phad Khi Mao s hovězím masem, česnekem, chilli, zeleninou, ústřicovou omáčkou,
a thajskou bazalkou -OSTRÉThai noodles Phad Khi Mao with beef meat, garlic, chilli, vegetables, oyster sauce and Thai basil -EXTRA SPICY285 CZK
Malajský, kuřecí Rendang se zázvorem, chilli, galangalem, česnekem, praženým kokosem,
kurkumou, limetkovými listy a kokosovým mlékem, servírovaný s dušenou jasmínovou rýží, citrónová tráva -PIKANTNÍMalayan chicken Rendang with ginger, chilli, galangal, garlic, roasted coconut,
turmeric, lime leaves and coconut milk, served with steamed jasmine rice, lemon grass -SPICY275 CZK
Restovaný Pak Choi s černými houbami, šalotkou, cukrovým hráškem, karotkou a mrkví
promíchaný s trhaným kachním masem a Hoisin omáčkou, podávaný s japonskými nudlemi Udon
Roasted Pak Choi with black mushrooms, shallots, sugar peas, carrots,
mixed with chopped duck meat and Hoisin sauce, served with Japanese noodles Udon
295 CZK
DEZERTY / DESSERTS
Domácí dort dle aktuální nabídky
Daily offer of home-made cake
125 CZK
Krupicový dortík s rebarborou a jahodami
Semolina cake with rhubarb and strawberries
135 CZK
Gianduja krém – praliné s višňovým ragú
Gianduja cream – pralines with cherry ragout
135 CZK
Citrónový sorbet s Limoncellem, citrónová kůra
Lemon sorbet with Limoncello, lemon peel
135 CZK
Výběr francouzských sýrů s hroznovým vínem a česnekovou bagetou
Selection of French cheeses with grape wine and garlic baguette
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 or sorbet ANGELATO sprinkled caramelized walnut
50 CZK

