
Týdenní nabídka

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

Krémová dýňová polévka s kokosovým mlékem, chilli a koriandrem
65 Kč

Jemný sýr Brie, podávaný s domácím dýňovým chutney, pečivo
135 Kč

Paštika s pečeným vepřovým masem podávaná s pošírovanou hruškou 
v portském víně, kváskový chléb

135 Kč
Francouzský quiche ze špagetové dýně s tymiánem a modrým sýrem, 

podávaný s malým sezonním salátkem
160 Kč

Dýňové stifado z máslové dýně s jemným kuskusem
165 Kč

Restované dýňové gnocchi se šalvějovým máslem
165 Kč

Opečená domácí bulka s konfitovaným kachním stehýnkem, podávaný s 
podzimním redslaw salátkem

175 Kč
Šťavnaté kuřecí prsíčko, podávané s podzimním waldorfským salátem a domácím 

pečivem
175 Kč

Doporučujeme se skleničkou Ryzlinku Vlašského "Flower line" pozdní sběr 0,1l
Vinařství Mikrosvín, Mikulovská oblast, Pálava 12,5 %, suché

 83 Kč
K vínu:

Francouzské sýrové sušenky, 1 ks
12 Kč

Dýňové crème brûlée
89 Kč

Domácí dýňový koláček, 1 ks
12 Kč

Malinovo-banánové smoothie s chia semínky
75 Kč

Točený Zemský Ale 0,4l  z pražského řemeslného minipivovaru 
59 Kč

Podáváme od 11.00 do 20.00
Sobota od 12.00 do 20.00 / Neděle od 12.00 do 19.00



Weekly menu

In our recipes use ingredients included on the list of allergens.
The information contained on allergens will be provided upon request from the operator.

Served from 11.00 to 20.00

Creamy pumpkin soup with coconut milk, chilli and coriander
65 CZK

French Brie cheese, served with homemade pumpkin chutney, bread
135 CZK

Pâté with roast pork served with poached pear in port wine, bread
135 CZK

French quiche with spaghe�i squash, thyme and blue cheese,
served with a small seasonal salad

160 CZK
Pumpkin stifado with bu�ernut squash with couscous 

165 CZK
Roasted pumpkin gnocchi with sage bu�er

165 CZK
Roasted homemade bun with duck confit, served with autumn salad redslaw

175 CZK
Chicken breast, served with autumn Waldorf salad and homemade bread

175 CZK
We recommend with a glass of Ryzlink Vlašský "Flower line" pozdní sběr 0,1l

Winery Mikrosvín, Mikulov, 12.5%, dry
 83 CZK

Try with wine:
French cheese biscuits, 1 piece

12 CZK
Pumpkin crème brûlée

89 CZK
Homemade pumpkin cookies, 1 piece

12 CZK
Raspberry-banana smoothie with chia seeds

75 CZK
Draft beer Zemský Ale 0,4l  from Prague microbrewery

59 CZK

Saturday from 12.00 to 20.00 / Sunday from 12.00 to 19.00


