NĚCO PŘED
Čerstvý kravský sýr smažený v křupavé strouhance, macerovaná cherry rajčátka
v domácím bazalkovo-oříškovém pestu, brusinky

179,-

Hovězí carpaccio, marinovaný artyčok, hobliny parmazánu, bazalkový olej, rukola

249,-

Čerstvě nasekaný lososový tataráček, avokádová pěna, brioška

229,-

POLÉVKY
Gulášová polévka

99,-

Gulášová polévka v chlebu

159,-

Slepičí vývar s trhaným masem, kořenovou zeleninou, fritátové nudle

99,-

ČERSTVÉ SALÁTY
Caesar salát, kuřecí prso, křupavá uzená pancetta, vejce, krutony, hobliny parmazánu

279,-

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

359,-

Trhané listy salátu, čerstvý kozí sýr, chřest, jahody, vlašské ořechy, dresink
z granátového jablíčka

359,-

Pečený marinovaný vepřový bůček v chilli, zázvoru, česneku a sójové omáčce, trhané
listy salátu, grilovaná paprika, pečená cherry rajčátka, medovo-hořčičný dresink

359,-

K PIVU ČI VÍNU
Grilované klobásky, jablečný křen, hořčice, vídeňská cibulka, zeleninová salsa
a čerstvý chléb

319,-

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

359,-

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

319,-

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

399,-

150g Hovězí tatarák z nízkého roštěnce s okurkou, šalotkou, hořčicí a vajíčkem,
opečený chléb a česnek

319,-

Sýry z farmy z Krasolesí, čerstvé jahody, hroznové víno, vlašské ořechy,
domácí meruňková marmeláda

349,-

“ZPÁTKY DO MINULOSTI“
Smažený řízek z kuřecích prsou, vařený brambor s máslem a petrželí, okurka, citrón

279,-

Vyzrálý sýr smažený na másle, vařený brambor, domácí tatarská omáčka

279,-

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, perníkové knedlíky

379,-

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

379,-

400g Smažená vepřová kotleta, šťouchané máslové brambory s jarní cibulkou, citrón

379,-

ZAHRADNÍ GRIL
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.
300g Hovězí rib-eye steak

499,-

200g Biftečky ze svíčkové

499,-

300g Kuřecí prsíčko s křidélkem

289,-

400g Vepřový „TEXAS“ steak

359,-

200-300g Čerstvý český pstruh

289,-

1000g Hovězí steak “TOMAHAWK“ pro dvě osoby

1579,-

Stařený rib-eye steak s kostí z českého chovu, grilovaný se směsí pepřů a hrubé soli, podávaný s pečenou
středomořskou zeleninou a bramborem Grenaille, pepřová omáčka a avokádová guacamole, rukola a cherry rajčátka

PŘÍLOHY Z GRILU

OMÁČKY A DIPY

Grilovaná čerstvá zelenina,
středomořské bylinky

139,-

Pečený brambor v alobalu
s pažitkovým tvarohem

99,-

Salát z čerstvých listů
s olivovým olejem

89,-

Masité rajče

99,-

Kukuřice, máslo,
černá himálajská sůl

139,-

Ananas, třtinový cukr

139,-

Česnekovo-bazalkový dip

59,-

Pepřová omáčka

69,-

BBQ omáčka

69,-

Dip z manga s mučenkou

89,-

Avokádové guacamole

99,-

Majonéza s hrubozrnnou hořčicí

59,-

BURGERY
200g Náš signaturní „Kotleta“ burger z uruguayského hovězího, pečená pancetta,
čedar, zkaramelizovaná cibulka, čerstvé rajče, zauzená majonéza, farmářské hranolky

379,-

200g Burger s trhaným pomalu pečeným hovězím krkem, marinovaná červená cibulka,
čerstvý dubový salát, hořčičná majonéza, farmářské hranolky

379,-

Vegetariánský burger, sýr halloumi, grilovaná paprika, parmazánovo-bazalkové pesto,
dubový salát, grilované rajče, krémové balzamico, farmářské hranolky

379,-

DEZERTY
Šlehaný tvaroh s mákem z farmy Krasolesí, čerstvé lesní ovoce

179,-

Ananasové ravioli plněné vanilkovým mascarpone, čerstvé jahody a jahodová omáčka

179,-

