NĚCO PŘED
Máslová paštika z husích jater, jablečno-hruškové chutney, pikantní baby okurky
a opečená chia bageta

189,-

Carpaccio ze zauzených kachních prsou s medovými kaštany, polníčkový salát
a bramborový dresink

199,-

Čerstvý kravský sýr smažený v křupavé strouhance, cherry rajčátka, domácí
bazalkovo-oříškové pesto

179,-

POLÉVKY
Vývar z hovězího žebra a morkových kostí s masem, kořenovou zeleninou a petrželkou

89,-

Kulajda s liškami, hříbky, kroupami a křepelčím vajíčkem

99,-

Gulášová polévka

89,-

Gulášová polévka v chlebu

149,-

ČERSTVÉ SALÁTY
Trhané listy salátu, rozpečený kozí sýr v listovém těstě, čerstvá hruška, vlašské ořechy,
dresink ze švestek a malinového octa

349,-

Pečený steak z lososa s bylinkovou krustou, listy salátu s rukolou, citrusy, vyzrálé italské
olivy, dresink z pomerančového oleje a octa chardonnay

359,-

Caesar salát s kuřecím masem, vajíčkem, krutony a hoblinami parmazánu

259,-

Grilovaný hovězí flank, trhané listy salátu, pečené papriky a cherry rajčata, sladký česnek,
estragonový dresink

359,-

K PIVU ČI VÍNU
Smažené cibulové kroužky v křupavém pivním těstíčku, domácí povidlová omáčka

169,-

Grilované klobásky, jablečný křen, hořčice, vídeňská cibulka, zeleninová salsa,
čerstvý chléb

299,-

Vepřová žebra pečená v BBQ omáčce, zelný salát s červenou řepou, hořčicový dip

349,-

Pečená kuřecí křidélka v pikantní medovo-zázvorové marinádě, čerstvá zelenina,
dipy, bylinková bageta

319,-

Pomalu pečené vepřové koleno, přes noc marinované v pivní marinádě, jablečný křen,
zelný salát, hořčice, okurka

399,-

150g Namíchaný hovězí tatarák, opečený chléb, česnek

299,-

Smažený řízek z telecího pavoučku, restované brambory Grenaille s mladou cibulkou

329,-

Sýry z farmy Krasolesí, hruškovo-jablečné chutney, vlašské ořechy, brusinky

349,-

ČERSTVÁ RYBA
Pečený filet z candáta, krémové dýňové risotto, parmazánový chips

389,-

ČESKÁ KUCHYNĚ
Hovězí svíčková na smetaně, připravená metodou „sous-vide“, špikovaná kořenovou
zeleninou a uzenou slaninou, karlovarský knedlík

269,-

Pomalu dušený guláš z hovězího oříšku, karlovarský knedlík, červená cibule

269,-

Konfitované kachní stehno, červené hlávkové zelí s čerstvým jablkem, perníkový knedlík

379,-

Pomalu dušená hovězí líčka na kořenové zelenině, červeném víně a čerstvých bylinkách,
šťouchané brambory

379,-

MASO JE MASO
Všechna čerstvá a stařená masa pečlivě vybíráme z prověřených českých
a zahraničních farem zaměřených na volný výběh a velmi kvalitní chov zvířat.
Zeptejte se obsluhy na aktuální nabídku.
200g Hovězí rib-eye steak

389,-

200g Hovězí flank steak

379,-

200g Hovězí striploin

389,-

350g Vepřová kotleta

349,-

250g Kuřecí prsíčko s křidélkem

269,-

PŘÍLOHY

OMÁČKY

Restované brambory Grenaille
s mladou cibulkou

99,-

Krémová ze zeleného pepře
a koňaku

69,-

Pečený brambor v alobalu
s pažitkovým tvarohem

99,-

Z cherry rajčat, olivového oleje
a divokých bylinek

69,-

Šťouchané brambory s bylinkami

89,-

Houbová z lišek

69,-

Restovaný listový špenát

89,-

Ze sýru gorgonzola

69,-

Zeleninová ratatouille

109,-

Chimichurri

69,-

Salát z čerstvých listů
s olivovým olejem

89,-

Farmářské hranolky

99,-

Domácí bramborové chipsy

99,-

BURGERY
„Kotleta“ burger z hovězího chuck roll, pečená slanina, čedar, zkaramelizovaná cibulka,
čerstvé rajče, jalapeño majonéza, farmářské hranolky

349,-

Burger s trhaným vepřovým bůčkem připravený „sous vide“ se zázvorem, česnekem
a kořením, marinovaná salátová okurka, červená cibule, BBQ omáčka, domácí
bramborové chipsy

349,-

DEZERTY
Palačinky crêpes suzette, pomeranč, máslový karamel

179,-

Čokoládový fondant s višňovou omáčkou

179,-

Jablečná žemlovka s tvarohem a rozinkami, teplý badyánový karamel

179,-

