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,
lanýžovou emulzí, opečeným chlebem a hoblinami parmazánu
260,-Kč
Sýr z bůvolího mléka Burratta, čtyřmi druhy rajčat,
domácím pestem,černými olivami a trhaným salátem
220,- Kč
Polévky
Boršč
120,-Kč
Teplé předkrmy
Šneci po burgundsku
6 ks - 240,- Kč 12 ks - 400,- Kč
Pečená kachní játra Foie Gras s pyré
z toustového chleba a emulzí z černého rybízu
290,- Kč
Oeufs en Meurette (Ztracená vejce v červeném víně)
190,- Kč
Sorbet
Dle denní nabídky
150,- Kč
Pasta & risotto
Italské krémové rizoto s petrželí a glazírovanou karotkou
190,-Kč
Tagliatelle s kuřecím masem , restovanými houbami,
smetanou a parmazánem
210,- Kč

Ryby
Tygří krevety pečené s česnekovým máslem,
batátovým pyré a trhaným salátem
450,- Kč
Pečená chobotnice v bylinkovém másle s pečenou dýní a hráškovým pyré
410,- Kč
Dle denní nabídky
Drůbež
Supreme s kukuřičného kuřete s pečeným lilkem a lilkovým pyré
310,- Kč

Zvěřina
Hřbet z jelena pečený dorůžova s pečenými kaštany,
bramborem a šalotkou pošírovanou v červeném víně
480,- Kč
Křepelka s houbovo-bramborovým pyré, růžičkovou kapustou,
vajíčkem a houbami shimeji
390,- Kč

Masová jídla
Beefsteak z jihoamerického býčka s pepřovou omáčkou
a opečenými bramborami
480,- Kč
Vepřový bůček pečený v soli s bílým zelím s jablkem
a bramborovými lokšemi
330,- Kč
Glazírovaný telecí váleček s dijonskou hořčicí,
mačkanými bramborami a hlívou máčkovou
330,- Kč

Saláty
Míchaný salát z čerstvé zeleniny a trhaného salátu
150,- Kč
Variace trhaných salátů s grilovanými špičkami z hovězí svíčkové,
pečeným bramborem a červenou cibulí
320,- Kč
Salát s pošírovaným vajíčkem, prosciuttem, jablkem,
krutony z bílého chleba a dýňovými semínky
200,- Kč
Salát z beluga čočky, karotky, wakame řasy, sezamu a pečené slaniny
190,- Kč

Sýry
Variace francouzských sýrů dle denní nabídky
320,-Kč

Dezerty
Vanilkové Créme brulée s kuličkou čokoládové zmrzliny
a čerstvým ovocem
170,-Kč
Čokoládový mousse a malinový sorbet v čokoládové kouli,
přelité vanilkovou omáčkou
170,-Kč
Čerstvé jahody marinované v grand marnier s mangovým parfait
170,-Kč

