POLÉVKY:
Soups:

Jehněčí vývar (CAWL) s masem a kořenovou zeleninou, tuřínem a sýrem cheddar,
rozpečené pečivo, máslo
Lamb Broth (Cawl) with meat, root vegetables, swede and cheddar cheese,
toasted bread and butter

65,- Kč
Polévka dle denní nabídky
Soup of the day

45,- Kč

PŘEDKRMY:
Starters:

Tygří krevety na bílém víně, chilli papričky, česnek, petrželka, rozpečené pečivo
Tiger prawns with white vine, chilli, garlic, fresh parsley and toasted bread

195,- Kč
Italský tatarák z pravé svíčkové s kapary a olivami, šalotkou, sýrem Grana Padano
a lanýžovým olejem, topinky na sucho potřené česnekovo-bylinkovým máslem
Italian Beef tartare with capers, shallots, Grana Padano cheese with truffle oil,
toasted garlic bread

165,- Kč
Grilovaný Halloumi sýr na salátku, carpaccio z červené řepy marinované v pomerančích a
portském víně, smažené kaparové květy (V)
Grilled Halloumi cheese salad, orange and port vine beetroot carpaccio, fried capers

135,- Kč

HLAVNÍ CHODY:
Main Course:

Jehněčí roláda s masovou fáší, halušky s bylinkovou salsou „VERDE“, silná jehněčí šťáva
Lamb roullade with herby meat stuffing, gnocchi with salsa Verde, rich lamb sauce

325,- Kč
Vepřová panenka do růžova (sous-vide) obalená v praženém sezamu,
na italském krémovém risottu, sýr Grana Padano

Pork loin (Sous-Vide) coated in toasted sesame seeds, with creamy italian risotto,
Grana Padano cheese

285,- Kč
Kuřecí Supreme s křupavou kůžičkou, bramborovo-petrželové pyré, grilovaná sezónní zelenina
s chorizem, omáčka z pečených paprik
Crispy chicken supreme, potatoe-parsnip purée, grilled seasonal vegetables with chorizo and roast red pepper
sauce

255,- Kč
Hovězí líčka na čeveném víně, bramborové pyré, sláma z kořenové zeleniny
Beef cheeks with red wine, potatoe purée and vegetable straw

245,- Kč
Burger z vyzrálého hovězího masa, anglická slanina, zapečená cheddarová majonéza,
cibulový salát, zelenina, barbecue omáčka, belgické hranolky
Matured Beef Burger, baked bacon, cheddar cheese, onion salad, vegetables,
barbecue sauce and belgium skinny fries

235,- Kč

Konfitované kachní stehno, červené zelí s jablky a perníkové knedlíky

Duck leg confit, braised red cabbage with apples, ginger bread flavoured dumplings

245,- Kč
Hovězí svíčková na smetaně, karlovarské knedlíky, brusinky

Roasted beef in vegetable creamy sauce, our bread dumplings and cranberry sauce

225,- Kč
Vepřový řízek z krkovice na sádle, lehký bramborový salát s jablky, fermentované ředkvičky
Pork schnitzel with lard, light potatoe salad with apples and fermented radishes

215,- Kč
Italské krémové risotto s červenou řepou a grilovaným sýrem Halloumi (V)
Italian creamy risotto with beetroot sauce and grilled Halloumi cheese

215,- Kč
Caesar salát s grilovaným kuřecím masem, sýrem Grana Padano, krutony
Chicken caesar salad with grilled chicken, Grana Padano cheese and croutons

195,- Kč

DEZERT DLE DENNÍ NABÍDKY
Dessert of the day

DĚTSKÉ MENU:
Kids menu:

Hovězí svíčková na smetaně, karlovarský knedlík

Roasted beef in vegetable creamy sauce, our bread dumplings

125,- Kč
Grilované kuřecí prso, hranolky a kečup
Grilled chicken breast, fries and ketchup

115,- Kč
Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše
Chicken schnitzel with mashed potatoes

115,- Kč

