Předkrmy
Kachní paštika s omáčkou z lesního ovoce a portského vína,
s topinkou z našeho žitného chleba
159,Hovězí tartar z plemene Charolais s kapari, křepelčím vajíčkem
a domácím opečeným chlebem
179,Lososové carpaccio z norského lososa, s rukolou,
hoblinami parmezánu a koprovým dressingem
189,-

Polévky
Slepičí vývar s trhaným masem, kořenovou zeleninou,
tyrolské knedlíčky s bylinkami
85,Tomatová polévka se zakysanou smetanou,
bazalkou a parmezánem
85,-

Saláty
Caesar salát s grilovaným kuřecím prsem, česnekovými krutony
a hoblinami parmezánu
245,Carpaccio z červené řepy marinované v bylinkovém oleji,
pečený kozí sýr, ředkvičky, cherry rajčata a listový salát, hořčičný dressing
265,Malý míchaný zeleninový salát
95,-

Hlavní chody
Graff hovězí steak Picanha /květová špička/ s koňakovou omáčkou, bruselskou kapustou
a restované grenaille brambory s jarní cibulkou
575,Čerstvé těstoviny linguine s cherry rajčaty,
rukolou, bazalkou a hoblinami parmezánu
279,Houbové risotto s rukolou,
lanýžovým olejem a parmezánem
279,Supreme z kukuřičného kuřátka špikovaný sušenými rajčaty
s omáčkou z pečených paprik a linguine na másle se šalvějí
309,Telecí vídeňský řízek se šťouchaným bramborem,
malým okurkovým salátem a brusinkami
395,Grilovaná vepřová panenka
s domácími bramborovými noky, se silnou masovou šťávou a smetanovým špenátem
329,Citronové risotto s lososem,
listovým špenátem a parmezánem
329,Grilovaný candát na přepuštěném másle
s bylinkovou strouhankou, pečená cherry rajčata a hráškové pyré
395,-

Český speciál
Grilované kachní prso
pečené do křupava s jablečným červeným zelím a bramborovými plackami
339,Tradiční koprová omáčka
s farmářským vejcem na tvrdo a grenaille bramborem
185,-

Speciality šéfkuchaře
Bourguignon z hovězích líček
s glazovanou kořenovou zeleninou a bramborové pyré
265,Pečené jehněčí kolínko
s rozmarýnem, listovým špenátem a opečenými bramborami grenaille
455,Ke všem pokrmům podáváme pečivo z naší pekárny
s citrusovým máslem a solí
25,-

Dezerty
Tvarohové knedlíčky
v jahodové polévce se zakysanou smetanou
125,Crème brûlée s vanilkou z Madagaskaru
125,Denní nabídka dortů z naší cukrárny

K Vínu:
Výběr nakládaných oliv
85,Výběr čerstvých sýrů s cibulovou marmeládou
159,Pražené solené mandle
89,Parmezánové hranolky s lanýžovým olejem a chipotles majonézou
155,-

