
PŘEJEME VÁM
dobrou chuť

INFORMACE O OBSAŽENÝCH ALERGENECH POSKYTNE OBSLUHA  
NA VYŽÁDÁNÍ ZÁKAZNÍKA.



Pěna z kozího sýra
na kedlubnových plátcích s hráškovými lusky, čerstvou zeleninou  

a bazalkovo-limetkovým želé
195 Kč

 Telecí tatarák
s hořčičným semínkem, sušenými rajčaty, křepelčím vejcem a tousty

275 Kč

Králičí šunka 
s jablečným chutney a čerstvými ředkvičkami

250 Kč

Hráškové velouté 
s filo košíčkem plněným slaninou, šalotkou a hráškovými lusky 

125 Kč

Kuřecí vývar 
s tvarohovými noky, masem a jullienne zeleninou 

95 Kč

Vegetariánské

Chřestové Carnaroli rizoto 
s cherry rajčaty a pažitkou 

275 Kč

Máslové ravioly 
plněné mátou, ricottou a chřestem s máslovou pěnou  

a hoblinami Grana Padano 
285 Kč

Salát

Mladé listy salátu little gem a špenátu 
s ředkvičkou, smaženým pošírovaným vejcem a uzeným lososem,  

ochucené koprovým vinaigrette
265 Kč

Ryba

Filet z mořského vlka 
s citronovou vůní, hráškovým pyré s mátou, grilovanou  

mladou karotkou na javorovém sirupu s římským kmínem 
465 Kč

Maso

Variace z křepelky 
s petrželovým pyré, hráškovými lusky a smržovou pěnou 

420 Kč

Telecí váleček „sous-vide“ 
se zeleninovým kuskusem a máslovým glazé 

460 Kč

Steak z hovězí svíčkové 
s lanýžovým pyré, jarní zeleninou a sósem Pálava 

790 Kč

Augustiniánský pistáciovo-jahodový raw koláč 
s banánovou zmrzlinou 

195 Kč

Karotkový muffin 
se žloutkovým sabayone, jogurtovou zmrzlinou  

s višňovým ragú a pekanovými ořechy
145 Kč

Variace zmrzlin a sorbetů 
dle denní nabídky 

110 Kč

Dezert
dle denní nabídky

120 Kč

Králičí šunka
s jablečným chutney a čerstvými ředkvičkami

Telecí váleček „sous-vide“
se zeleninovým kuskusem a máslovým glazé

Karotkový muffin
se žloutkovým sabayone, jogurtovou zmrzlinou  

s višňovým ragú a pekanovými ořechy

590 Kč

Pěna z kozího sýra 
na kedlubnových plátcích s hráškovými lusky, čerstvou zeleninou  

a bazalkovo-limetkovým želé

Filet z mořského vlka 
s citronovou vůní, hráškovým pyré s mátou, grilovanou  

mladou karotkou na javorovém sirupu s římským kmínem 

Variace zmrzlin a sorbetů
dle denní nabídky

590 Kč

PŘEDKRMY

POLÉVKY

HLAVNÍ CHODY

DEZERTY 

MENU SYMFONIE 

MENU LIBRETO 


