Speciální obědová nabídka / Special lunch offer
Salátový bar / Salad Bar
Míchaný salát z čerstvé zeleniny a salátů dle vaší představy, doplněný dvěma dresinky
Mixed fresh vegetable salad and make your own salad, complemented by two dressings
115 CZK

Polévka / Soup
Květákový krém s domácí raviolou plněnou hříbky, lanýžový olej /1,3,7/
Cauliflower cream with homemade ravioli filled with mushrooms, truffle oil
69 CZK

Lehké jídlo / Light meal
Šneci s francouzskou bagetou a salátem ze zelené a žluté cukety /1,3,7,8,10,12/
Snails with French baguette and salad of green and yellow zucchini
175 CZK

Hlavní jídla / Main courses
Thajské nudle Phad Thai s kuřecím masem, tofu, drcenými jádry burských oříšků,
vejcem, mungo klíčky a tamarindovou omáčkou, doplněné čerstvou limetkou /3,4,5,6,8,12/
Thai noodles Phad Thai with chicken meat, tofu, crushed nuts,
egg, mungo sprouts and tamarind sauce, with fresh lime
195 CZK
Pečený pstruh na grilované zelenině se sušenými rajčaty,
opékané brambory Grenaille, citrónové máslo s rajčatovým concassé /4,7,12/
Roasted trout on grilled vegetables with dried tomatoes,
roasted Grenaille potatoes, lemon butter with tomato concasse
225 CZK
Glazírovaná kuřecí prsa Supreme z kukuřičného kuřete na šafránovém rizotu
s černými olivami a cukrovým hráškem, omáčka s čerstvým oregánem /1,7,9,12/
Glazed Supreme chicken breasts of corn chicken on saffron risotto
with black olives and sugar peas, sauce with fresh oregano
275 CZK
Smažený telecí Cordon Bleu plněný sýrem Emental a šunkou,
lehký bramborový salát Patate Lesse, doplněný koktejlovou omáčkou /1,3,7,9,10,12/
Fried veal Cordon Bleu filled with Emental cheese and ham,
light potato salad Patate Lesse and cocktail sauce
385 CZK

Vegetariánské jídlo / Vegetarian food
Domácí těstoviny Farfalle alla Arrabbiata s pikantním tomatovým pestem,
loupanými rajčaty a čerstvou bazalkou, sypané strouhaným parmezánem /1,3,7,9,12/
Homemade pasta Farfalle alla Arrabbiata with spicy tomato pesto,
peeled tomatoes and fresh basil, with grated Parmesan cheese
175 CZK

Dezert týdne / Dessert of the week
Čokoládový fondant s čerstvou jahodou a kandovanými lístky růží /1,3,7/
Chocolate fondant with fresh strawberry and candied rose petals
85 CZK
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