Dýňový krém s chilli a pomerančem, krutony
79 Kč
Polévka dle denní nabídky
79 Kč

Kachní paté S&I s naším chutney z červené cibule,
domácí kváskový chléb
165 Kč
Telecí tataráček s lanýžovým olejem a kapary,
domácí opečený toast
175 Kč
Pečená červená řepa s ostružinami, lískovými oříšky a pomerančovým
creme fraiche
165 Kč
Šlehaný kozí sýr s pažitkou a marinovanými pomeranči
se salátkem z quinoy
165 Kč

Čerstvá ryba podávaná s fregolou sarda, pórkem, sušenými
a cherry rajčaty, omáčka z červených paprik, fenyklový salátek
395 Kč
Rolované francouzské kuřátko plněné masovou fáší, topinamburové pyré,
medová karotka, kuřecí jus
355 Kč
Konfitované kachní stehno s kedlubnovým zelím
a bramborovými lokši
355 Kč
Náš stařený hovězí steak, grilovaná zelenina, porto omáčka
(druh steaku dle denní nabídky)
495 Kč
Degustační variace nestařeného steaku a stařeného steaku,
grilovaná zelenina, kukuřičný klas, konfitovaná brambora,
pepřová a porto omáčka (pro 2 osoby)
790 Kč
Domácí dýňové noky s parmezánovou omáčkou a šalvějovým chipsem
275 Kč

Caesar salát s kuřecím prsem, slaninovým chipsem a krutóny
225 Kč
Trhané salátové listy s domácí ricottou, čerstvými fíky,
pistáciemi a sumakem
235 Kč

Naše domácí pršuty ze stařené vepřové panenky v pepři
a hovězí plece v uzené paprice
165 Kč
Variace sýrů - ovčí sýr Manchego (12 měsíců), ovčí sýr zralý v sádle
s rozmarýnem (10 měsíců), mladý kozí sýr (15 dní)
155 Kč
Marinované olivy s rozmarýnem a česnekem
105 Kč
Čerstvé pečivo přímo z pekárny S&I
1 os. 45 Kč / 2 os. 75 Kč

Cheesecake s marakujou a kubánským rumem
159 Kč
Cheesecake s bílou čokoládou, růžemi a malinovým zrcadlem
129 Kč
Originální mrkvový dort S&I s muškátovým krémem,
ořechy a nakládaným pomerančem
129 Kč
Ostatní dezerty dle denní nabídky
Informaci o výskytu konkrétních alergenů v našich produktech si, prosím, vyžádejte u obsluhy. Všechny naše produkty jsou
určeny k okamžité spotřebě. Upozorňujeme, že si vyhrazujeme právo účtovat 10% servisní poplatek u skupin 10 osob a více.

Pumpkin cream with chilli and orange, croutons
79 CZK
Soup of the day
79 CZK
Duck pâté S&I with our red onion chutney, homemade bread
165 CZK
Veal tartar with truffle oil and capers, homemade toast
175 CZK
Fermented beetroot tartare with blueberries and hazelnuts
165 CZK
Whipped goat cheese with chives and marinated oranges with quinoa salad
165 CZK

Fresh fish served with fregola sarda, leeks, dried and cherry tomatoes,
red pepper sauce, and fennel salad
395 CZK
Rolled French chicken, Jerusalem artichoke purée, honey carrots,
and Chicken jus
355 CZK
Confit duck leg with kohlrabi cabbage and potato pancakes “lokše”
355 CZK
“In house” dry aged beef steak, grilled vegetables,
Porto sauce (beef cuts by daily offer)
495 CZK
Tasting steak plate with dry aged beef steak and regular steak
by daily offer, served with grilled vegetable, corn cob, baked potato,
red pepper purée and Porto sauce (for two people)
495 CZK
Homemade pumpkin gnocchi with parmesan sauce and sage chips
275 CZK

Caesar salad with grilled chicken fillet, crispy bacon and croutons
225 CZK
Green leaf salad with homemade ricotta, fresh figs, pistachios and sumac
235 CZK

Our homemade dry aged prosciutto pork tenderloin with pepper
and beef in smoked paprika
165 CZK
Cheese plate from Manchego sheep cheese (12 m. old), sheep cheese matured
in lard with rosemary (10 m. old), young goat cheese (15 days)
155 CZK
Marinated olives with rosemary and garlic
105 CZK
Homemade bread from the bakery S&I
1 p. 45 CZK / 2 p. 75 CZK

Passion fruit cheesecake with Cuban rum
159 CZK
Cheesecake with white chocolate, roses and raspberry glaze
129 CZK
Original S&I carrot cake with nutmeg cream,
nuts and pickled orange
129 CZK
Other desserts of the day
Please, ask your waiter, if you require any information regarding allergies or intolerances. All of our products are intended
for immediate consumption. Dear guests, we reserve the right to apply 10% service charge for groups of 10 pax and more.

