
Menu À la carte

PřeDkrmy
90 g Filátko z uzeného punkevního pstruha, 

grilovany ́lilek,mátovy ́syŕ ricotta (4,7)
145,- (GOPASS 125,- + 20 b) 

90 g   Buffalo mozzarella s pečenyḿi rajčaty, salát rukola,
bazalkovy ́olej, bagetka s česnekovyḿ máslem (1,3,7,8)

165 Kč

70 g Hovězí carpaccio s hoblinkami parmezánu, olivovy ́olej,
kapary a taco koření, bylinková bagetka (1,3,7)

175 Kč

200 g   Domácí smažené brambůrky,
česnekovy ́a pikantní adžika dip (7)

89 Kč (GOPASS 69 Kč + 20 b) 

Saláty
300 g   Řecky ́salát s feta syŕem, černé olivy (7)

155,- (GOPASS 135,- + 20 b) 

300 g   Caesar salát s grilovanyḿi kuřecími prsíčky, bylinkové
krutony, ančovičkovy ́dresing, parmezánové hobliny

(1,3,4 7,10)
175 Kč

Polévky
0,25 l  Silny ́drůbeží vyv́ar s masem, nudlemi a zeleninou (1,3,9)

59 Kč (GOPASS 39 Kč + 20 b)

0,25 l   Polévka dle denní nabídky
45 Kč

Hlavní cHoDy
300 g   Pohankové ristto s liškami,

parmezánové hobliny (7,9,12)
155 Kč (GOPASS 135 Kč + 20 b)

350 g   Boloňské lasagne s bylinkovyḿ bešamelem,
gratinované parmezanem (1,3,7)

189 Kč

200 g   Kuřecí supreme s tymiánovyḿ demi-glace, ragú
z kořenové zeleniny, černá čočka beluga (9,12)

245 Kč (GOPASS 225 Kč + 20 b)

200 g   Hovězí chuckroll burger se syŕem čedar, slanina,
karamelizovaná cibulka, domácí hranolky (1,7,12)

255,- (GOPASS 225,- + 20 b) 

200 g   Špalíček z vepřové panenky, švestková omáčka,
gratinované brambory se smetanou (7,12)

245 Kč

150 g   Steak z lososa s bylinkovyḿ pestem,
grilovaná zelenina (4,7,8)

270 Kč

200 g   Smaženy ́telecí řízek na sádle,
lehky ́bramborovy ́salát (1,3,7)

295 Kč

200 g   Hovězí rump steak s omáčkou ze zeleného pepře,
restované brambory s rozmaryńem (7,10)

320 Kč

Dezerty
Mangovy ́sorbet

69 Kč (GOPASS 49 Kč + 20 b)

90 g   Cheesecake s karamelizovanyḿ ovocem (1,3,7)
89,-

90 g   Čokoládovy ́Raw dezert (8)
115 Kč

100 g   Variace tuzemskyćh syŕů, 
ovocné chutney, ořechy (1,7,8)

145 Kč
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NÁŠ TÝM KUCHAŘŮ VÁM PŘEJE DOBROU CHUŤ
Všechny ceny jsou uvedeny v českyćh korunách a zahrnují DPH

Rezervace na telefonním čísle: +420 541 511 719


