
POLEDNÍ NABÍDKA / LUNCH MENU

Polévky / Soups
Silný hovězí vývar s masem, kořenovou zeleninou a žemlovými knedlíčky  /1, 3, 7/

Strong beef broth with meat, root vegetables and bread dumplings 50 Kč

Jemný hráškový krém s máslovými krutony a mladými klíčky sakury  /7/

Soft pea cream with buttered croutons and young sakura sprouts 60 Kč

Saláty / Salads
Listový salát s rajčaty, mozzarellou marinovanou v bazalkovém pestu a balzamikovou redukcí  /7, 8/

Lettuce salad with tomatoes, mozzarella marinated in basil pesto and balsamico reduction 135 Kč

Caesar salát s filírovaným kuřecím masem, opečenou slaninou a hoblinami sýra Grana Padano /1, 3, 7/

Caesar salad with slices of chicken meat, roasted bacon and shaving of cheese Grana Padano 135 Kč

Hlavní jídla / Main courses
Pomalu pečené kachní stehno s červeným zelím a karlovarským knedlíkem  /1, 3, 7/ 

Slowly roasted duck leg served with red cabbage and Carlsbad dumplings 155 Kč

Ravioli se sýrem Ricotta a špenátem v máslové emulzi s rajčaty a parmazánem  /1, 3, 7/

Ravioli with Ricotta cheese and spinach in butter emulsion with tomatoe and Parmesan cheese 145 Kč

Dušená telecí líčka na víně s bramborovým pyré, blanšírovanou zeleninou a klíčky řeřichy  /1, 7, 9/ 

Stewed veal cheeks in wine sauce with potato puree, blanched vegetable and watercress sprouts 165 Kč

Boloňské špagety s parmazánem  /1, 3, 7/

Spaghetti Bolognese with parmesan cheese 145 Kč

Grilovaný steak z lososa s bramborami grenaille a tapenádou z černých oliv a sušených rajčat  /4/

Grilled steak of salmon with potato grenaille and tapenade of black olives and dried tomatoes 165 Kč

Grilované hovězí karbanátky s bylinkami, steakovými hranolky a jemným balkánským ajvarem

Grilled beef burgers with herbs, steak fries and soft balkan ajvar 155 Kč

Plzeňský guláš s cibulkou a žemlovým knedlíkem /1, 3, 7/

Pilsner goulash with onion and bread dumplings 145 Kč

Kapustové karbanátky s quinoou a cibulkou, bramborovou kaší a malým křupavým salátkem  /1, 6, 7/

Kale burgers with quinoa, onion, potato puree and small crunchy salad 155 Kč

Informace o obsažených alergenech u podávaných jídel obdržíte na požádání u obsluhy.

Information about allergens contained in the served dishes are available at our staff upon your request.

Ceny jsou včetně DPH, Prices are including VAT
Odpovědný vedoucí, Accountable Manager: Jiří Vyšata


