
 

Vajíčková pomazánka s pažitkou a malým salátkem
Míchaná vejce s parmezánem a petrželkou
Francouzská omeleta s čerstvým kozím sýrem, 
tymiánem a červenou řepou
Omeleta s cheddarem a burgundskou šunkou, 
podávaná s majonézou ochucenou pestem ze sušených rajčat

         
   

SLADKÉ | SWEET
Francouzská palačinka Suzette s pomerančovým karamelem

French crêpe with orange caramel   

   

Egg spread with chives, small seasonal salad and bread
Scrambled with Parmesan and parsley
French omelette with fresh goat cheese, 
thyme and beetroot
Omelette with cheddar and Burgundy ham,
served with mayonnaise with dried tomato pesto

                
169 Kč

169 Kč

                                  

    125 Kč

125 CZK
      

                                  

Snídane &Breakfast
Podáváme od 10.00 do 11.15

Served from 10.00 to 11.15

VEJCE | EGGS               
115 Kč
125 Kč     

Podáváme s kváskovým chlebem. 

ˇ

125 CZK                
169 CZK

169 CZK

115 CZK              
                                  

Served with bread. 

105 Kč

115 Kč

135 Kč

145 Kč

75 Kč

155 Kč

Bistro menu Podáváme od 10.00 do 21.45
Served from 10.00 to 21.45

Paštika z pečeného vepřového masa se švestkovo-zázvorovým  
chutney a mandlovými lupínky

Vajíčková pomazánka s pažitkou, kváskovým chlebem 
a malým salátkem

Kozí sýr s koriandrem, ořechovým pestem a hruškovým chutney

Anglický roastbeef s lanýžovou majonézou, křepelčím vajíčkem 
a čerstvými klíčky

Marinované olivy ve směsi citrusů, oregana a olivového oleje

Zapečený sendvič s mozzarellou, rajčaty, 
bazalkové pesto, podávaný s malým sezónním salátkem



105 CZK

115 CZK

135 CZK

145 CZK

Roast pork meat paté with plum-ginger chutney
and almond chips

Egg spread with chives, small seasonal salad and bread

Goat gouda with coriander seeds

English roastbeef with truffle mayonnaise, 
quail egg and fresh sprouts

Křupavý sendvič s burgundskou šunkou 
a karamelizovanými cibulkami, okurkový relish,  
podávaný s malým sezónním salátkem

Quiche s jarním špenátem, slaninou a sušenými rajčaty,
podávaný s malým sezónním salátkem

Variace listových salátů s anglickým roastbeefem nebo kozím 
sýrem, karamelizovanými šalotkami a pečenou červenou řepou

155 Kč

                                  
        160 Kč

       
 185 Kč

Marinated olives in a mixture of citrus, olive oil and oregano

Sandwich with mozzarella, tomatoes 
and basil pesto, served with a small seasonal salad

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

Quiche with spring spinach, bacon and dried tomatoes,
served with a small seasonal salad

Mix salad with English roastbeef or goat cheese,
caramelized shallots and baked beetroot

75 CZK

155 CZK

155 CZK

    
160 CZK

       
 

185 CZK

Vecere & Dinner Podáváme od 17.00 do 21.00
Served from 17.00 to 21.00ˇ̌

Uzené bramborové gnocchi s hráškovými výhonky 
a cukrovými lusky, bryndza

Salát s kuřecím prsem, quinoou, datlemi, pomerančem 
a zázvorovou zálivkou

Kuřecí supreme s čočkou beluga a Pernod omáčkou

225 Kč            

225 Kč

235 Kč            

Dle denní nabídky / Daily menu



                   
                   V našich receptech používáme ingredience zařazené na seznam alergenů. 
              Informace o obsažených alergenech Vám rádi poskytneme na vyžádání u obsluhy.

Tri-tip steak s pošírovaným chřestem, pesto s lískovými ořechy 
a sušenými rajčaty, křenový creme-fraiche, miso máslo

Smoked potato gnocchi with pea shoots, snow peas 
and bryndza cheese

Salad with chicken breast, quinoa, dates, oranges
and ginger dressing

Chicken breast on beluga lentils with Pernod sauce

Tri-tip steak with poached asparagus, hazelnut-sun dried 
tomato pesto, miso butter, horseradish creme fraiche

375 Kč                                  

Dekujeme!
Thank you!

225 CZK            

225 CZK

235 CZK

375 CZK            

                                  


