ˇ & Lunch
Obed
Polévka - 75 Kč | Polévka k daily special - 50 Kč

Pondělí:

Minestrone

Kuřecí supreme s hráškovým pyré
a restovanou mrkvičkou s tymiánem
			
Burgundská šunka s celerovým pyré, bruselskými
kapustičkami a šalotkou
Cuketové placičky s tzatziki a grenaile brambůrkami
Úterý: Krém z červené řepy a rajčátek s tymiánem a nočkem
z kozího sýra

Španělské hovězí s čerstvým oregánem
a
domácí bagetou
			
Holandský řízek s bramborovou kaší se salátkem
z bílé ředkve
Kroupové rizoto s červenou řepou a kozím sýrem
Středa: Hovězí vývar se zeleninou a libečkovými noky
Hovězí mini rolády plněné okurčičkami cornichons
a pancettou, petrželková rýže
Kuřecí prsíčko v panko strouhance s bramborovým
salátem s hráškem a ředkvičkami
Feta sýr ve filo těstě se salátem z čočky beluga,
červené řepy a řapíkatým celerem
Čtvrtek: Hráškový krém se slaninovým chipsem
Vepřová panenka na cideru se zelenými fazolkami
a pyré z pečené zeleniny
Zapečené cannelloni se špenátem, pancettou
a parmezánem
Pečené červené papriky, plněné rýží a sýrem feta
s jogurtovo-mátovým dipem
Pátek: Pórkový krém s praženými mandličkami
Vepřová loupaná plec na černém pivu s dýní hokaido
a domácím bílým pečivem
			
Krůtí roláda se sušenými rajčátky a bazalkou,
bramborové pyré
Vegetariánské zeleninové kari s jasmínovou rýží,
smaženou šalotkou a koriandrem

Dobrou chut‘ !

Vážení hosté, sdělte nám, prosím, vaše alergie a intolerance.
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ˇ & Lunch
Obed
Soup of the day - 75 CZK | Soup with daily special - 50 CZK

Monday:

Minestrone

Chicken supreme with green pea purée
and
			roasted carrot with thyme
Burgundy ham with celery purée, brussels sprout
and shallots
Zucchini cakes with tzatziki and grenaille potatoes
Tuesday: Bean and tomato cream with thyme and goat cheese
Spanish beef with fresh oregano and home baguette
			
Dutch schnitzel with mashed potatoes with white
radish salad
Barley risotto with beet root and goat cheese
Wed:
Beef broth with vegetables and dumpling
Beef mini roulade stuffed with cornichons
and pancetta, parsley rice
Chicken breast in panko bread crump,
potato salad with peas and radishes
Feta cheese in filo dough with salad from beluga,
beetroot and celery
Thursday: Green pea cream with bacon chips
Pork tenderloin roasted on cider with green beans
and purée of vegetables
			
Baked cannelloni with spinach, pancetta
and parmesan cheese
Roasted red peppers, stuffed with rice and feta
cheese with yoghurt-mint dip
Friday: Leek cream with roasted almonds
Pork top blade baked on black beer with pumpkin
and homemade white bread
Turkey roulade with dried tomatoes and basil,
potato purée
Vegetarian vegetable curry with jasmine rice,
fried shallot and coriander

Bon Appetite!

Dear customers, let us know about your allergies and intolerances.
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Bistro menu
Čerstvé pečivo přímo z pekárny S&I (sezónní variace
pro 1 osobu / 45 Kč
čerstvého domácího pečiva - sicilský chléb se sušenými
pro 2 osoby / 75 Kč
rajčátky a bylinkami, ořechový chléb, domácí kmínový chléb)
Homemade bread from the bakery S&I (seasonal variation
fresh homemade bread - Sicilian bread with dried
tomatoes and herbs, nut bread, homemade caraway bread)

Salát s datlemi, pomerančem, domácím sýrem ricotta, mátou
a vlašskými ořechy

205 Kč

Salát s roastbeefem, červenou řepou, semínky, křepelčím vejcem
a krémovým křenovo-hořčičným dresinkem

225 Kč

Francouzský sýrový quiche s vlašskými ořechy,
podávaný s malým sezónním salátkem

125 Kč

Křupavý sendvič s pražskou šunkou a karamelizovanými cibulkami,
okurkový relish, salátek

155 Kč

Anglický roastbeef s červenou řepou, okurčičkami Cornichons,
jalovcovou majonézou a čerstvými klíčky

145 Kč

Pâté de Campagne de poulet s okurčičkami Cornichons
a hrubozrnnou hořčicí

140 Kč

Gravad lax z mořské ryby s marinovanými citrusovými olivami

175 Kč

Dýňový dip s krémovým sýrem a domácími sezamovými krekry

125 Kč

Mixed green salad with dates, orange, homemade ricotta cheese, mint and walnuts

Mixed green salad with roast beef, beetroot, seeds, quail egg and creamy
horseradish-mustard dressing

Cheese and walnut quiche, served with a small seasonal salad

Sandwich with prague ham and caramelized onions, cucumber relish,
served with a small seasonal salad

English roastbeef with beetroot, cornichons, juniper mayonnaise
and fresh sprouts

Pâte de Campagne de poulet with cornichons and wholegrain mustard

House-cured fish with marinated citrus olives

Pumpkin dip with creamy cheese and homemade sesame crackers

