PŘEJEME VÁM
dobrou chuť
INFORMACE O OBSAŽENÝCH ALERGENECH POSKYTNE OBSLUHA
NA VYŽÁDÁNÍ ZÁKAZNÍKA.

PŘEDKRMY
Pstruh duhový sous-vide

s křenovým jogurtem, okurkovo-jablečným želé
a keta kaviárem

195 Kč

Hráškovo-mátový mousse

s fetou, řeřichou, granátovým jablkem
a prosciutto prachem

155 Kč

POLÉVKY
Kuřecí consommé
s jarními závitky a wonton knedlíčky

95 Kč

Krém z medvědího česneku

s křepelčím vejcem, slaninou, crème fraîche
a chipsem z žitného chleba

125 Kč

HLAVNÍ CHODY

DEZERTY
Mousse z bílé čokolády

s vanilkovo-limetovým marshmallow, jogurtovým piškotem
a mangovým gelem

155 Kč

Parfait z mučenky

s pomerančovým krémem, čokoládou
a mandarinkou

125 Kč

Variace zmrzlin a sorbetů
s čerstvým ovocem

95 Kč

Dezert
dle denní nabídky

125 Kč
Sýry

výběr regionálních sýrů s ovocným chlebem
(pro 1 osobu)

155 Kč

Selekce listových salátů

s ředkvičkami, mladou mrkví, chřestem
a jogurtovým dresinkem s máslovými krutony

185 Kč

(+ porce tyrolského špeku)

85 Kč

(+ porce grilovaného lososa)

105 Kč

Sépiové tagliolini

s hráškovými lusky, sušenými rajčaty
a pěnou ze žlutého kari

195 Kč

(+ porce vepřové panenky)

95 Kč

(+ porce krevet)

135 Kč

Hráškové risotto

se zeleným chřestem a citronovou ricottou

215 Kč

Filet z mořského vlka

MENU SYMFONIE
Pstruh duhový sous-vide

s křenovým jogurtem, okurkovo-jablečným želé
a keta kaviárem

Supreme z perličky

s bramborovou terinou, konfitovaným pórkem
a liškovou omáčkou

Mousse z bílé čokolády

s vanilkovo-limetovým marshmallow, jogurtovým piškotem
a mangovým gelem

690 Kč

MENU LIBRETO
Hráškovo-mátový mousse

na pyré z černého kořene s fava fazolemi, fenyklem
a šafránovým velouté

s fetou, řeřichou, granátovým jablkem
a prosciutto prachem

Supreme z perličky

na pyré z černého kořene s fava fazolemi, fenyklem
a šafránovým velouté

495 Kč

s bramborovou terinou, konfitovaným pórkem
a liškovou omáčkou

375 Kč

Filet z mořského vlka

Parfait z mučenky

Filet mignon

s pomerančovým krémem, čokoládou
a mandarinkou

695 Kč

690 Kč

s lanýžovým pyré, jarní zeleninou
a sosem béarnaise

