
Týdenní nabídka

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

POLÉVKA dle denní nabídky
65 Kč

Pomazánka z čerstvého sýra, tvarohu a pažitky, s polníčkovým salátkem 
a cherry rajčátky

105 Kč
Mladý kozí sýr s koriandrem podávaný s jemným hruškovým čatní

a ořechovým pestem
135 Kč

Zapečený sandwich s mozzarellou, španělským Jamón Serrano, pestem, 
podávaný s listovým salátkem a cherry rajčátky

159 Kč
Čerstvé těstoviny s bazalkovým pestem, piniovými ořišky a parmezánem 

160 Kč
Listový salátek s rozpečeným kozím sýrem, hruškou, vlašskými ořechy a 

dresinkem z granátového jablka, domácí pečivo
170 Kč

Kořeněné kuřecí prsíčko na jehle, marinované v jogurtu s kari kořením, 
podávané s grenaille brambůrkami s baby špenátem

175 Kč
Doporučujeme se skleničkou Grand Cuvée 2013 pozdní sběr 0,1l

cuvée Rulandské šedé a Ryzlink rýnský, suché, 13,5 %, Mikulov, Moravíno
 79 Kč
K vínu:

Marinované olivy se sušenými rajčátky, podávané s domácím pečivem
75 Kč

Čokoládový cheesecake s chilli
96 Kč

Borůvkové smoothie
75 Kč

Český točený jablečný cider Magnetic Apple 0,3l
65 Kč

Kir Royal S&I
95 Kč

Hugo Spritz S&I
120 Kč

Podáváme od 11.00 do 20.00



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
Soup of the day

65 CZK
The spread of fresh cheese, curd and chives, served with small salad and cherry 

tomatoes
105 CZK

Young goat cheese with coriander served with a delicate pear chutney 
and walnut pesto

135 CZK
Baked sandwich with mozzarella, Spanish Jamón Serrano, pesto, served with 

green salad and cherry tomatoes
159 CZK

Fresh pasta with basil pesto, pine nuts and Parmesan
160 CZK

Le�uce salad with roasted goat cheese, pears, walnuts and pomegranate 
dressing, homemade bread

170 CZK
Roasted chicken breast on a skewer, marinated in yoghurt, served with 

grenaille potatoes with baby spinach
175 CZK

We recommend with a glass of Grand Cuvée 2013 P.S. 0,1 l
Cuvee Pinot Gris and Riesling, dry, 13.5%, Mikulov, Moravíno

 79 CZK
Try with wine:

Marinated olives with sun-dried tomatoes, served with homemade pastries
75 CZK

Chocolate cheesecake with chilli
96 CZK

Blueberry smoothie
75 CZK

Czech draft apple cider Magnetic Apple 0,3 l
65 CZK

Kir Royal S&I
95 CZK

Hugo Spritz S&I
120 CZK


