Studené předkrmy

Studené předkrmy
Kaviár z lososa Keta podávaný s máslem, krémovou smetanou, vařeným
vajíčkem a jemně krájenou cibulkou
720,- Kč
Carpaccio z hovězí svíčkové s domácím bazalkovým pestem,
trhaným salátem a hoblinami parmazánu
260,-Kč
Telecí sulc podávaný s domácím chlebem, kyselou okurkou a
sorbetem z červené cibule
170,- Kč
Polévka
Bouillabaisse
Tradiční francouzská polévka se šafránem, kousky ryb a slávkami
290,- Kč
Gazpacho
90,- Kč
Teplé předkrmy
Šneci po burgundsku
6 ks - 200,- Kč
12 ks - 390,- Kč
Pečená husí jatýrka se salátem z rukoly a pomeranče
220,- Kč
Sorbet
Dle denní nabídky
150,- Kč
Bezmasá jídla
Italské krémové rizoto s restovanými lesními houbami
220,-Kč
Tagliatelle se sušenými rajčaty, česnekem, citronovou kůrou a rukolou
190,- Kč

Ryby
Tygří krevety pečené s česnekovým máslem na trhaném saláku
450,- Kč
Pečená chobotnice v bylinkovém másle , italské risotto s červeným vínem
390,- Kč
Dle denní nabídky
Drůbež
Kuře dušené v paprikové omáčce, servírované s houskovým knedlíkem a
mačkanými bramborami
310,- Kč
Pečené kachní stehno s opečenými škubánky, cibulkou a červeným zelím
320,- Kč
Zvěřina
Křepelka s pečenou bramborou, hráškovým pyré,
žloutkovou kroketou a smržovou omáčkou
360,- Kč
Masová jídla
Beefsteak z jihoamerického plemenného býčka s pepřovou omáčkou a
opečenými bramborami
480,- Kč
Glazírovaný telecí váleček podávaný s nastavovanou kaší a
petrželovým salátem
330,- Kč
Pečený králičí hřbet s květákovým pyré, karotkou a restovanými houbami
310,-Kč
Saláty
Míchaný salát – variace čerstvé zeleniny a trhných salátů
190,- Kč
Salát z více druhů rajčat, bůvolí mozarelly burrata ,
salátem mesclun a bazalkovým pestem
220,- Kč
Variace trhaných salátů s grilovanými špičkami z hovězí svíčkové,
šalotkou a kousky pečených brambor
310,- Kč
K dochucení salátů používáme sirupy z Bio farmy Belina u Nežichova

Sýry
Variace francouzských sýrů dle denní nabídky
320,- Kč
Zeleninové hranolky s koriandrovým dipem
120,- Kč
Pražené mandle
90,- Kč
Dezerty
Vanilkové Creme brulée s čokoládovou zmrzlinou a čerstvým ovocem
150,- Kč
Jahody marinované v Grand Marnier s kopečkem vanilkové zmrzliny
150,- Kč
Čokoládový dortík s mousse z tmavé čokolády s rakytníkovou omáčkou
150,- Kč

