Menu
PŘEDKM
Gravlax s citronovou majonézou jarními bylinkami a bramborovým chipsem
Gravlax with lemon mayonnaise, spring herbs and potato chips
Gravlax mit Zitronenmayonnaise, Frühlingskräutern und Kartoffelchips
K pokrmu doporučujeme: PROSECCO D.O.C. LEGATURA SPAGO Brut
(3,4,7,10)

120,-

Hovězí roastbeef na salátku ze zeleného chřestu s wasabi a křupavým toustem
Roast beef on a salad of green asparagus, wasabi and crispy toast
Roastbeef vom Rind auf grünem Spargelsalat, Wasabi und knusprigem Toast
K pokrmu doporučujeme: vinařství Domaine eisgrub - pinot noir terroir – PS, suché
(1,3,7,10,12)

185,-

POLÉVKY
Chřestová polévka s máslovými krutónky a limetkový olej
Asparagus soup with butter croutons and lime oil
Spargelsuppe mit Buttercroutons und Limettenöl
K pokrmu doporučujeme: Fabig - Sauvignon Blanc – suché
(1,3,7,12)

95,-

Italská rajčatová polévka s Řimských rajčat trhanou mozzarellou a bazalkou
Italian tomato soup with Roman tomatoes, shredded mozzarella and basil Italienische
Tomatensuppe mit Römischen Tomaten, gezupftem Mozzarella und Basilikum
K pokrmu doporučujeme: Sedlák - Frankovka Rosé – moravské zemské víno, polosuché
(7)

85,Silný hovězí vývar se špekovým knedlíkem a julliene zelenina
Strong beef broth with bacon dumplings and julienne vegetables
Kräftige Rinderbrühe mit Speckknödel und Julliengemüse

(1,3,7,9)

70,-

SALÁTY
Salát Little Gem s pestem z medvědího česneku s pečenou cuketou a čočkou Beluga
Little Gem salad with wild garlic pesto, with roasted zucchini and Beluga lentils
Little Gem Salat mit Bärlauchpesto, gebratenem Zucchini und Beluga-Linsen
K pokrmu doporučujeme: Sedlák - Veltlínské zelené – moravské zemské víno, suché
(7,6,12)

145,-

Avokádo, plněné salátkem s cherry rajčátek, okurky, batát, granátového jablka,
koriandru a zakysané smetany
K pokrmu doporučujeme: vinařství Mlýnek – Sauvignon – pozdní sběr, suché
Avocado, stuffed with a salad of cherry tomatoes, cucumbers, sweet potatoes, pomegranate,
coriander and sour cream
Avocado, gefüllt mit Kirschtomatensalat, Gurke, Süßkartoffel, Granatapfel, Koriander
und Sauerrahm
(7)

180,-

Salát z červené řepy, čerstvého křenu, řapíkatého celeru, ředkviček, jablek a polníčku
se svěžím dresingem a trhaným kuřecím masem
Salad of beetroot, fresh horseradish, celery, radishes, apples and corn on the cob with fresh
dressing and shredded chicken
Salat aus Roter Bete, frischem Meerrettich, Stangensellerie, Radieschen, Äpfeln und Feldsalat
mit frischem Dressing und gezupftem Hähnchenfleisch
K pokrmu doporučujeme: Weingut Schlossgut Diel – Nahe - Riesling Kabinett VDP- suché
(3,7,10)

165,-

Kachní prsíčka na trhaných listových salátech s medovým dresingem a vlašskými ořechy
Duck breast on shredded lettuce with honey dressing and walnuts
Entenbrust auf gezupften Salatblättern mit Honigdressing und Walnüssen
K pokrmu doporučujeme: vinařství Domaine eisgrub - pinot noir terroir – pozdní sběr, suché
(8,10,7)

185,-

HLAVNÍ JÍDLA

Hovězí líčka na červeném víně s pečenou kořenovou zeleninou a celerovým pyré
s kapustičkou
Beef cheeks in red wine with roasted root vegetables and celery purée with sprouts
Rinderbäckchen auf Rotwein mit gebratenem Wurzelgemüse und Selleriepüree mit Rosenkohl
Kohl
K pokrmu doporučujeme: vinařství Mlýnek - Dornfelder – výběr z hroznů, suché

280,-

(1,7,9)

Hovězí kýta na smetaně s karlovarským knedlíkem a brusinkovým terčem
Beef haunch in cream sauce with Carlsbad dumplings and cranberry target
„Svíčkova“ Rinderbraten mit Sahnesauce mit Semmelknödel und Preiselbeeren
K pokrmu doporučujeme: Hrabal - Frankovka – pozdní sběr, suché

(1,3,7,9,10)

260,-

Petrželová palačinka s bílým chřestem a holandskou omáčkou
Parsley pancake with white asparagus and hollandaise sauce
Petersilienpfannkuchen mit weißem Spargel und Sauce hollandaise
K pokrmu doporučujeme: Sauvignon Blanc – Oblast Marlborough, vinařství Saint Clair
(1,3,7,9,10)

155,-

Grilovaný stek z lososa obecného na čerstvých bylinkách s listovým špenátem,
bramboro-batátové gratinované brambory
Grilled salmon steak on fresh herbs with spinach, potato, and sweet potato gratin

Gegrilltes Lachssteak auf frischen Kräutern mit Blattspinat, Kartoffel- und Süßkartoffelgratins
K pokrmu doporučujeme: Mlýnek - Ryzlink rýnský „ Lusy‘‘ – pozdní sběr, suché
(3,4,7,12)

320,Pečené filátka z candáta říčního na domácí citronové marmeládě s mrkvovými
plátky a fenyklové pyré
Roasted pikeperch fillets on homemade lemon jam with carrot slices and fennel puree

Gebratene Zanderfilets auf hausgemachter Zitronenmarmelade mit Karottenscheiben und
Fenchelpüree
K pokrmu doporučujeme: Sedlák - Rulandské šedé – pozdní sběr, suché

( 3,4,7)

260,-

Kuřecí supreme Sous-vide s krémovým chřestovým rizotem
Chicken supreme Sous-vide with creamy asparagus risotto
Sous-vide-Hähnchen Supreme mit cremigem Spargelrisotto

K pokrmu doporučujeme: Sedlák - Veltlínské zelené – moravské zemské víno, suché

255,-

(7,12)

Pappardelle s pestem z medvědího česneku s restovanými krevetami a

parmazánovými hoblinkami
Pappardelle with wild garlic pesto with roasted shrimps and parmesan shavings
Pappardelle mit Bärlauchpesto mit gebratenen Garnelen und Parmesanspänen
K pokrmu doporučujeme: Hrdina - Veltlínské zelené – moravské zemské víno, suché
(1,2,3,7)

165,-

Grilovaná vepřová panenka na Cejlonském barevném pepři s grilovanou zeleninou a
opečennými grenaillemi
Grilled pork tenderloin on Ceylon coloured pepper with grilled vegetables and roasted
grenailles
Gegrilltes Schweinefilet auf Ceylon-Pfeffer mit gegrilltem Gemüse und gerösteten GrenailleKartoffeln
K pokrmu doporučujeme: Cascina Boschetti Gomba - Barolo Boschetti – D.O.C.G., suché

225,-

(7)

Turnedos z pravé svíčkové s houbovým Demi-glace a s nadívanou bramborou

Real sirloin tournedos with mushroom Demi-glace and stuffed potatoes
Tournedos aus Rinderfilet mit Champignon-Demi-Glace und gefüllten Kartoffeln
K pokrmu doporučujeme: Château La Courançonne - Cotes du Rhone Plan de Dieu, AOC, suché
(1,3,7,9)

395,-

Srnčí hřbet v bylinkové krustě s Portským Demi galce, pošírovaná divoké brokolice a
máslové bramborové šišky

Venison loin in herb crust with Port Demi-glace, poached wild broccoli and butter
potato cones
Rehrücken in Kräuterkruste mit Portwein-Demi-Glace, pochiertem Wildbrokkoli und
Kartoffelkroketten mit Butter

K pokrmu doporučujeme: Vinařství Bellussi - Belpoggio – Toskánsko - Brunello di Montalcino –
D.O.C.G., suché
(1,3,7)

435,-

DEZERTY
Mechový dortík s mascarpone krémem a lesním ovocem
Mossy cake with mascarpone cream and wild berries
Mooskuchen mit Mascarponecreme und Waldfrüchten
K pokrmu doporučujeme: Vinařství Bellussi - Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Extra
Dry

105,(1,3,7,12)

Novo Zélandský dortík PAVLOVA s limetkovým krémem

New Zealand PAVLOVA cake with lime cream
Neuseeländischer Kuchen PAVLOVA mit Limettencreme

K pokrmu doporučujeme: Vinařství Bellussi - Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Extra Dry

85,-

(1,3,7)

Čokoládová pěna na pomerančovém chutney se zázvorem
Chocolate mousse on orange chutney with ginger
Schokoladenmousse auf Orangen-Chutney mit Ingwer
(1, 3, 7)

75,-

Vločkové lívanečky s jahodovým tataráčkem a šlehaným tvarohem
Flaky pancakes with strawberry tartare and whipped curd
Pancakes mit Erdbeertartar und geschlagenem Sahnequark

(5,6,7)

65,-

Řecký jogurtový parfait s čerstvým ovocem, medem a karamelovou sušenkou
Greek yogurt parfait with fresh fruit, honey and caramel biscuit
Griechisches Joghurtparfait mit frischen Früchten, Honig und einem Karamellkeks
55,-

Vanilková zmrzlina se sezonním ovocem a vaflí

Vanilla ice cream with seasonal fruits and waffles
Vanilleeis mit Früchten der Saison und dazu eine Waffel

95,Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a domácí šlehačkou

Hot raspberries with vanilla ice crea, homemade whipped cream
Heiße Himbeeren mit hausgemachter Schlagsahne

105,-

Sorbety – Prosecco, Jahoda, Černý rybíz, Citus

Zmrzliny – Vanilková, Čokoládová, Pistácie, Slaný Karamel
Sorbets - Prosecco, Strawberry, Blackcurrant, Lemon
Ice cream - Vanilla, Chocolate, Pistachio, Salted Caramel
Sorbets - Prosecco, Erdbeere, Schwarze Johannisbeere, Zitrone
Eis - Vanille, Schokolade, Pistazie, gesalzenes Karamell

40,-

DĚTSKÁ JÍDLA
Špagety s rajčatovou omáčkou ze cherry rajčátek
Spaghetti with cherry tomato sauce
Spaghetti mit Sauce aus Cherry Tomaten
105,-

(1, 3, 7,12)

Kuřecí řízeček s mačkaným bramborem a malým salátkem
Chicken schnitzel with mashed potatoes and a small salad
Hähnchenschnitzel mit gestampften Kartoffeln und kleinem Salat

135,-

(1, 3, 7)

Přírodní kuřecí plátek se sosem a jasmínovou rýží
Natural chicken breast with sauce and jasmine rice
Hähnchenbrustfilet mit Sauce und Jasminreis
(7)

125,-

Jídla, takto označená jsou vhodná pro děti. Některé pokrmy mohou obsahovat alergeny, bližší informace žádejte u
obsluhy.
So gekennzeichnete Speisen sind für Kinder geeignet. Einige Gerichte können Allergene enthalten. Bitte fragen Sie
das Personal für weitere Informationen.

