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

Pondělí:

Krém z červené řepy s křenovým creme fraiche a koprem

Úterý:

Francouzská cibulačka se sýrovým toastem

75 Kč

Miniburgery z krůtích prsíček a cukety se salátem
192 Kč
z
basmati rýže, cizrny a bylinek s jogurtovým dipem
			
Domácí dýňové noky s prosciuttem, hráškem, šalotkami, 186 Kč
parmezánem a baby špenátem
Bulgurové rizoto s hlívou ústřičnou a parmezánem
176 Kč
Španělské dušené hovězí s olivami, rajčaty
a
bramborami, bílé pečivo
			
Kuřecí prsa s estragonem na smetaně a bílém víně,
divoká rýže
Tagliatelle s pestem ze sušených rajčátek, mandlí,
sýrem feta a bazalkou
Středa:

Čtvrtek:

Kulajda s krupkami a vejcem

Beauf bourgignon s bramborovým pyré
Plněné knedlíčky s uzeným žebírkem s petrželkovým
máslem, šalotkami a zakysanou smetanou
Risotto s rukolou, kozím sýrem
a slunečnicovými semínky
Indická polévka z červené čočky s koriandrem

75 Kč
192 Kč
186 Kč
176 Kč
75 Kč
186 Kč
182 Kč
176 Kč
75 Kč

Pomalu pečený bůček s batátovým pyré
186 Kč
a glazovanou mrkvičkou
			
Pečená Pražská šunka s restovanou zeleninou
186 Kč
a celerovým pyré
Plněné dýňové canederli s uzeným sýrem, praženými 176 Kč
dýňovými semínky, parmezánem a šalvějovým máslem

Dobrou chut‘ !

Vážení hosté, sdělte nám, prosím, vaše alergie a intolerance.

ˇ & Lunch
Obed
Soup of the day - 75 CZK | Soup with daily special - 50 CZK

Monday:

Beetroot cream with horseradish creme fraiche and dill

Turkey and zucchini miniburgs with basmati rice
salad with chickpeas and herbs, yogurt dip
			
Homemade pumpkin gnocchi with prosciutto, peas,
shallots, parmesan and baby spinach
Bulgur risotto with oyster mushroom and parmesan
Tuesday:

75 CZK
192 CZK
186 CZK
176 CZK

75 CZK
Spanish beef stew with red wine, olives and potatoes, 192 CZK

French onion soup, toast with cheese

white bread
			
Chicken breast with estragon, cream and white wine, 186 CZK
wild rice
Tagliatelle with pesto of dried tomatoes, almonds,
176 CZK
Feta cheese and basil
Wed:

75 CZK
186 CZK
Beauf bourgignon and potato puree
Stuffed dumplings with pork rib meat, parsley butter, 182 CZK
and sour cream
Risotto with rucola, goat cheese and sunflower seeds 176 CZK

Thursday:

Indian red lentil soup with coriander

Traditional czech kulajda

75 CZK
186 CZK

Slowly baked pork belly with a sweet potato purée
and glazed carrot
			
186 CZK
Baked Prague ham with roasted vegetables
and celery purée
176 CZK
Pumpkin canederli stuffed with smoked cheese,
roasted pumpkin seeds, parmesan cheese, sage butter

Bon Appetite!

Dear customers, let us know about your allergies and intolerances.

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, nakládanými houbami,
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, pickled mushrooms, 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

Vážení hosté, sdělte nám, prosím, vaše alergie a intolerance.
Dear customers, let us know about your allergies and intolerances.

