
Studené předkrmy a saláty
Jemná masová paštika s brusinkami marinovanými v portském víně 145 Kč

Telecí rostbíf na mangové salse s chorizo omáčkou 189 Kč

Tatarský biftek z hověží svíčkové 100 g s česnekovými topinkami 292 Kč

Kaviár Malossol s máslem a zlatavými tousty 467 Kč

Míchaný listový salát s parmskou šunkou, balkánským sýrem a olivami 184 Kč

Salát z pečené červené řepy s baby špenátem, vlašskými ořechy, krůtími kousky a hruškovým pyré 195 Kč

Polévky
Silný slepičí vývar s masem a domácími nudlemi 68 Kč

Tomatová polévka s bazalkovým pestem a parmazánem 68 Kč

Celerový krém s hoblinkami domácí slaniny 68 Kč

Teplé předkrmy
Uzený hovězí jazyk s chlebovou smaženkou a křenovou majonézou 163 Kč

Šťavnatá kreveta na salátu z řapíkatého celeru s hořčicovou omáčkou 187 Kč

Ryby
Na šalvěji grilovaný fi let z mečouna, dýňová caponáta 495 Kč

Pečený sashimi tuňák s přílohou máslové bramborové kaše 495 Kč

Hlavní masité pokrmy
* Kuřecí steak plněný sušenými rajčaty, tarhoňa s baby špenátem s vůní česneku 255 Kč

Dozlatova smažené řízečky z vepřové panenky s máslovou bramborovou kaší 258 Kč

* Telecí pavouček v bylinkové soli se šalotkovou omáčkou a šťouchaným bramborem 345 Kč

* Králičí hřbet na majoránce s přílohou červené čočky s pravými hříbky 272 Kč

* Srnčí medailon na dýňovém krému s redukcí z červeného vína a šípků, domácí bramborové krokety 415 Kč

Chateaubriand 500 g pro dvě osoby s grilovanou zahradní zeleninou fl ambovaný brandy 929 Kč

Biftek z hovězí svíčkové 200 g na barevném pepři fl ambovaný brandy 425 Kč

* Připravujeme metodou sous vide
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Doporučená příloha k fl ambovaným pokrmům
Šťouchané brambory s cibulkou 56 Kč

Smažené steakové hranolky 56 Kč

Pepřová omáčka 45 Kč

Hříbková omáčka 45 Kč

Kouzlo fl ambování
Profesionální gesto číšníka při dávkování alkoholu do pánve, modravé plameny i zvedající se podmanivá 
vůně Vás naplní respektem. První sousto ochutnáte takřka s nábožnou úctou. To vše přispívá při samotném 

fl ambování ke konečnému požitku z chutí. Doporučujeme ochutnat tyto pokrmy:
Chateaubriand pro 2 osoby s grilovanou zahradní zeleninou

Biftek z hovězí svíčkové na barevném pepři
Palačinky se zmrzlinou a kalifornskou broskví

Ananas s kokosovým likérem a vanilkovou zmrzlinou

Zeleninové přílohy
Čerstvá grilovaná zelenina  70 Kč

Lístky mladého špenátu na másle s vůní česneku 70 Kč

Bezmasé pokrmy
Rissoto z dýně hokaido sypané parmazánem 230 Kč

Ragú z lesních hub s bramborovými noky a kozím sýrem 295 Kč

Sýry
Výběr českých BIO sýrů z Ekofarmy Javorník 250 g s hroznovým vínem,

vlašskými ořechy a medovou hořčicí 310 Kč

Výběr francouzských sýrů 250 g s hroznovým vínem, vlašskými ořechy a medovou hořčicí 393 Kč

Dezerty
Čokoládový dezert plněný jogurtovým krémem se zahradními malinami 95 Kč

Tradiční francouzské souffl  é s vanilkovou zmrzlinou 108 Kč

Čokoládový dort s vůní kávy 92 Kč

Bramborové šišky s mákem, pohlazené máslem 75 Kč

Flambované palačinky se zmrzlinou a kalifornskou broskví 225 Kč

Flambovaný ananas s kokosovým likérem a vanilkovou zmrzlinou 225 Kč

Uděláme vše, aby se každá Vaše návštěva stala událostí, na kterou se nezapomíná!
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