ˇ & Lunch
Obed
Polévka - 55 Kč | Polévka k daily special - 30 Kč

Pondělí:

Úterý:

Středa:

Celerový krém s řepným chipsem
Sezónně: Dýňový krém

Pluma steak teriyaki s jasmínovou rýží
a grilovanou jarní cibulkou
Svíčková na smetaně, domácí houskový knedlík
Plněné dýňové knedlíčky s uzeným sýrem, špenátem,
šalotkou a parmezánem

55 Kč
186 Kč
189 Kč
176 Kč

Pikantní kukuřičný krém
Sezónně: Dýňový krém

55 Kč

Pórkový krém s praženými mandlemi
Sezónně: Dýňový krém

55 Kč

Mušle, krevety a mořský vlk v omáčce z bílého vína, 199 Kč
česnekový chléb
Čerstvé bucatini s klobáskou salsiccia, šalvějí, pečeným 180 Kč
česnekem a cherry rajčátky, parmesán
Plněné batáty s quinoou, modrým sýrem, oříšky,
176 Kč
malý salátek

Kuřecí supreme s restovanou mrkví, bruselskými
kapustičkami, kaštany, lískovými oříšky,
pastinákovým pyré a silným kuřecím jus
			
Domácí dýňové noky s parmezánovou omáčkou,
šalvějovým chipsem a modrým mákem
Portobello Stroganoff s pohankovou galetkou
a pošírovaným vejcem
Čtvrtek: Španělská polévka s chorizem

186 Kč

Jemně uzená kýta s mačkanými batáty, čerstvými
zelenými
			 fazolkami a mandlovými plátky
Konfitováná kachna s bylinkovou nádivkou,
pečenou mrkví na zázvoru a demi-glace
Batátové placičky s koriandrem a limetkovou
majonézou, salát s praženými kešu oříšky
Pátek:
Špenátový krém s křepelčím vajíčkem

186 Kč

Sezónně: Dýňový krém

Sezónně: Dýňový krém

182 Kč
176 Kč
55 Kč
189 Kč
176 Kč
55 Kč

Grilované krůtí prso s mátovou gremolátou, kroupami, 182 Kč
kozím sýrem a zeleným hráškem
Španělské dušené hovězí s olivami, rajčaty
186 Kč
a bramborami, bílé pečivo
Tagliatelle s brokolicí a parmezánem
176 Kč

ˇ & Lunch
Obed
Soup of the day - 55 CZK | Soup with daily special - 30 CZK

Monday:

Tuesday:

Wed:

Cream of celery with beet root chips
Seasonally: Pumpkin cream

Pork pluma steak teriyaki, jasmine rice
and grilled spring onions
Braised beef in cream sauce, homemade dumplings
Stuffed dumpling with smoked cheese, in spinach
and parmesan sauce
Spicy corn chowder
Seasonally: Pumpkin cream

Sea bass, mussels and shrimp in white wine sauce
with garlic bread
Fresh bucatini with salsiccia, sage, roasted garlic,
cherry tomato, parmesan
Stuffed sweet potato with quinoa, blue cheese
and nuts served with side salad
Cream of leek
Seasonally: Pumpkin cream

55 CZK
186 CZK
189 CZK
176 CZK
55 CZK
199 CZK
180 CZK
176 CZK
55 CZK

Chicken breast supreme with fall vegetables,
chestnuts,
hazelnuts, parsnip puree, chicken jus
			
Homemade pumpkin gnocchi in parmesan sauce,
sage chips and poppy seeds
Buckwheat gallette with portobello “stroganoff”
and poached egg
Thursday: Spanish chorizo soup

186 CZK

Prague ham with sweet potato mash and fresh
green
			 beans and toasted almonds
Confit duck with herb stuffing and roasted carrots,
demi glace
Sweet potato cakes with coriander and lime
mayonnaise, salad with roasted cashew nuts
Friday: Cream of Spinach with quail egg

186 CZK

Seasonally: Pumpkin cream

Seasonally: Pumpkin cream

182 CZK
176 CZK
55 CZK
189 CZK
176 CZK
55 CZK

Grilled turkey breast with mint gremolata, barley, 182 CZK
goast cheese, and green peas
Spanish braised beef with olives, tomatoes, potatoes, 186 CZK
served with white bread
Tagliatelle with brocoli and parmigiano
176 CZK

