Bistro menu
Polévka dle denní nabídky
75 Kč

Salátové listy s domácím sýrem ricotta, avokádem
a jahodami, citrónový vinaigrette
225 Kč

Salát z quinoy se šlehaným kozím sýrem s pažitkou a pomeranči
marinovanými v limetkové šťávě
225 Kč

Caesar salát s kuřecím prsem, slaninovým chipsem a krutóny
225 Kč

Salát s roastbeefem, thajskou bazalkou, zázvorovou okurkou,
trhanými listy, mungo výhonky a chilli
225 Kč

Anglický roastbeef s naší remuládou
145 Kč

Naše domácí pršuty ze stařené vepřové panenky v pepři
a hovězí plece v uzené paprice
165 Kč

Parmezánový quiche s vlašskými ořechy podávaný s malým salátkem
175 Kč

Křupavý sendvič s pražskou šunkou a karamelizovanými cibulkami,
podávaný s okurkovým relishem a malým salátkem
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

Vážení hosté, sdělte nám, prosím, vaše alergie a intolerance. Předem se omlouváme, ale účty nerozdělujeme.
Upozorňujeme, že si vyhrazujeme právo účtovat 10% servisní poplatek u skupin 11 osob a více.

Tomatová polévka s ančovičkou, crème fraîche, parmezánem a čerstvou bazalkou
79 Kč
Cava Gran Palas Brut rosé 0,75l / 680,-

Naše domácí pršuty ze stařené vepřové panenky v pepři a hovězí plece v uzené paprice
165 Kč
Sauvignon Cozzarolo 0,75l / 680,-

Telecí tartare Parisian podávaný s chlebovými krekry
175 Kč
Riesling Hochbenn, Egon Schmitt 0,75l / 750,-

Avokádový tartare s chilli a koriandrem podávaný s chlebovými krekry
165 Kč
Veltlínské zelené, Milan Sůkal 0,75l / 650,-

Glazovaná medová karotka se sýrem Feta a petrželkovým olejem
165 Kč
Pinot - Chardonnay, vinařství Sedlák 0,75l / 610,-

Filet z lososa podávaný s čerstvou pastou,
koprovým pestem s dýňovými semínky a citrónovou pěnou
395 Kč
Zweigeltrebe Leth Rosé 0,75l / 610,-

Grilovaný flank steak s kukuřičným klasem, pyré z červených paprik
a brambůrkami grenaille
395 Kč
La Rocher, Jean Paul Fontaine 0,75l / 750,-

Konfitované kachní stehno podávané se zelím z mladé kedlubny
a bramborovými lokšemi, kachní jus
325 Kč
Pinot Noir Les Combes, Domaine Pierre Naigeon, Bourgogne 0,75l / 1390,-

Jarní kuřátko s hráškovým pyré, glazovanou karotkou
a restovanými grenaille brambůrkami, kuřecí jus
315 Kč
Grüner Veltliner Leth, Wagram 0,75l / 680,-

Čerstvá pasta s pestem ze sušených rajčat, parmezán
215 Kč
Cava Gran Palas Brut nature Reserva 0,75l / 650,-

Risotto s pancettou, cuketou, sušenými rajčaty, cherry rajčátky, šalotkou a parmezánem
225 Kč
Ryzlink Rýnský, Milan Sůkal 0,75l / 690,-

Hovězí stařený steak filet mignon s liškovou omáčkou a gratinovaným bramborem
630 Kč
Barolo di Barolo, Virna 0,75l / 1850,-

Hovězí steak stařený “in house” 31 dní - dle denní nabídky
podávaný s grilovanou zeleninou a Porto omáčkou
495 Kč
Ramirez de la Piscina Reserva 0,75l / 990,-

Degustační variace našeho 31 dní stařeného steaku dle denní nabídky
a flank steaku podávaná s grilovanou zeleninou, kukuřičným klasem,
pečenou bramborou, pyré z červených paprik a Porto omáčkou pro dvě osoby
790 Kč
La Rocher, Jean Paul Fontaine 0,75l / 750,-

Vážení hosté, sdělte nám, prosím, vaše alergie a intolerance. Předem se omlouváme, ale účty nerozdělujeme.
Upozorňujeme, že si vyhrazujeme právo účtovat 10% servisní poplatek u skupin 11 osob a více.

