Snídaňové menu
(podáváme od 8h – 11h)
Sázená vejce, anglická slanina

155,-

Míchaná vejce na másle s cibulkou, rajčátka

155,-

3 Vejce do skla s parmazánem

155,-

Vejce Benedikt, šunka, estragonová omáčka, toast

155,-

Vejce Florentina, estragonová omáčka, toast

155,-

Omeleta z vajec, listový špenát, rajčata

155,-

Vejce Royal s marinovaným lososem, béarnská omáčka, brioška

189,-

Vaječná omeleta se šunkou a sýrem cheddar

155,-

Omeleta z vaječných bílků s čerstvým špenátem a žampiony

155,-

Párky Graff, hořčice, křen

155,-

Žitný chléb s marinovaným lososem, cherry rajčátka, bylinky

179,-

Brioška s avokádovým guacamole, cherry rajčaty,slunečnicové semínko

169,-

Skořicové lívance, zakysaná smetana, borůvky

149,-

Řecký jogurt s domácím müsli a sezoním ovocem

155,-

Ovesná kaše, skořice, sušená jablka, chia semínka

149,-

Hovězí vývar se zeleninou na másle, citátové nudle

119,-

Předkrmy
Parfait z drůbežích jater, jablečné chutney, chlebové topinky

169,-

Pečené hovězí carpaccio, rukola, balzamikové demi-glace, bageta

265,-

Lilková rolka s kozím sýrem, marinovaná červená řepa

245,-

Polévky
Tomatová s bazalkovým pestem

99,-

Hovězí vývar, zelenina na másle, játrový knedlíček

119,-

Saláty
Caesar salát s kuřecím masem a slaninou // krevetami, ančovičkový dresink, parmazán,
česnekové krutony
279,- // 369,Salát Nicoise s čerstvým tuňákem tataki
Míchaný salát (GF, DF, V)

(GF)

399,-

179,-

Hlavní chody
Filírované kachní prso, mladé zelí s hroznovým vínem, pečené bramborové noky

369,-

Bourguignon z hovězích líček, glazovana zelenina na másle s žampiony,
bramborové pyré (GF)

399,-

Čerstvé špagety s krevetami, cherry rajčata, mladý špenát

359,-

Telecí ossobuco, seuoní zelenina, maslové bramborové pyré

399,-

Parmazánové noky, krémová omáčka z pečených rajčat, sezónní zelenina (V)

279,-

Hovězí burger v naší housce se slaninou, čedarem, karamelizovaná cibulka, hořčicová
majonéza, domácí hranolky
329,Club sandwich (kuřecí prsa, slanina) domácí hranolky

299,-

Naše Steaky
250g Hovězí steak ze svíčkové, bylinkové máslo (GF)

495,-

300g Vyzrálý hovězí vysoký roštěněc (GF)

329,-

200g Kuřecí prso v parmské šunce (GF)

239,-

350g Přeštická vepřová kotleta s kostí (GF)

289,-

280g Přeštická vepřová krkovice (GF)

239,-

Přílohy
Sezonní zelenina s olivami

85,-

Pečené grenaille

85,-

Parmazánové noky

85,-

Domácí hranolky

85,-

Bramborové pyré

85,-

Krémové rizoto

85,-

GF BEZLEPKOVÉ

V VEGETARIÁNSKÉ

DF BEZ MLÉKA A MÁSLA

Dezerty
Nabídka zákusků z naší cukrárny ve vitríně
Císařský trhanec, karamelizovaná jablka

169,-

K Vínu
Variace sýrů a uzenin

289,-

Pražené mandle

99,-

Olivy

99,-

Dětská jídla
Parmazánové noky, pečené cherry rajčata (V)

159,-

Kuřecí prso, krémové rizoto (GF)

159,-

GF BEZLEPKOVÉ

V VEGETARIÁNSKÉ

DF BEZ MLÉKA A MÁSLA

