Předkrmy/ Appetizers
Domácí čerstvý sýr, mandlovo cibulová drobenka, chlebový chips, petrželkový olej
Homemade fresh cheese, with bread chips, almond onion´s crumble, parsley´s oil
70,Telecí tataráček (50 g), nakládaná zelenina, toust
Veal tartar (50 g), pickles, toast
125,-

Polévky/ Soups
Hovězí vývar, maso, zelenina, nudle
Beef broth, meat, vegetable, noodles
60,-

Hlavní jídla/ Main courses
Krémové rizoto s houbami a parmazánem
Creamy risotto with mushrooms and parmesan
160,Špagety pomodoro s hovězím masem a parmazánem
Spaghetti, beef meal, tomatoes, parmesan
160,Krkovice „sous-vide“ na pepři (200 g), fazolové pyré, brokolice, demi glace
Roast pork neck „sous-vide“, bean puree, broccoli, demi glace
180,Kuřecí prsa (150 g) na citronu a mátě, celerové pyré, restovaná pohanka, salátek
Chicken breast on lemon and peppermint, celery puree, roast buckweet, salad
180,Grilovaný filet (150g) ze pstruha, kroupoto, salátek
Grilled trout fillet, pearl barley risotto, lettuce
185,-

Objednávka ½ porce = 70 % ceny; Alergeny u obsluhy; Vyhrazujeme si právo měnit nabídku i ceny bez předchozího upozornění.
Děkujeme

Hlavní jídla/ Main courses
Hovězí svíčková (200g) na smetaně, karlovarský knedlík
Roast beef in sour cream souce, dumplings
220,Vepřová panenka „sous-vide“ (180 g), mrkvové pyré, bramborová terina
Pork tenderloin „sous-vide“, carrot puree, potato terrine
200,Telecí řízek (150g), rakouský bramborový salát
Veal schnitzel, Austrian potato salad
250,Salát Caesar s kuřecím masem a krutony
Caesar salad, chicken breast, croutons
170,Zeleninový salát s řepou „sous-vide“, čerstvým sýrem, toustem
Vegetable salad with beetroot „sous-vide“, fresh cheese, toast
150,Bramborové taštičky (6 ks) plněné povidly, sypané mákem/ perníkem, máslo
Potato pasties with plum jam (6 pcs), with poppy seed/ ginger bread, butter
160,-

Dezerty/ Desserts
Špaldové lívance (3 ks) s omáčkou z lesních plodů
Spelt pancakes (3 pcs), forest fruit sauce
75,Bramborové taštičky (3 ks) plněné povidly, sypané mákem/ perníkem, máslo
Potato pasties with plum jam (3 pcs), with poppy seed/ ginger bread, butter
75,-

Objednávka ½ porce = 70 % ceny; Alergeny u obsluhy; Vyhrazujeme si právo měnit nabídku i ceny bez předchozího upozornění.
Děkujeme

