GRILOVÝ LÍSTEK
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
Sýr z bůvolího mléka Burratta, čtyřmi druhy rajčat,
domácím pestem,černými olivami a trhaným salátem
220,- Kč
Bruschetty - krájená rajská jablíčka s česnekem a bazalkou na opečeném toustu
150,-kč

Polévka
Boršč
120,- Kč

Teplé předkrmy
Šneci po burgundsku
6 ks - 200,- Kč
12 ks - 400,- Kč
Bůček sous vide, opečený na grilu, s lehkým salátem,
grilovaným jablkem a domácí hořčicí
190,-kč
Špíz z krevet podávaný na malém trhaném salátu,
s citrónem a opečenou bagetou
290,-

Hlavní jídla
Krkovička s farmářským salátem a opečenou bagetou
240,- Kč
Kuřecí vykostěné stehno s grilovanou zeleninou a bylinkovým tvarohem
240,-Kč
Kachní prso na salátu s grilovaných brambor, manga a pomeranče
290,-Kč
Hovězí rumpsteak se salsou verde a pečivem z grilu
350,-Kč
Telecí hřbet se zelenými fazolkami a pečenými houbami
480,-Kč
Grilovaná PLUMA IBERICO s pečenou bramborou a pečeným rajčetem
390,-Kč
Chobotnice podávaná s trhaným salátem a bylinkovou baguetou
390,- Kč
Grilovaná klobása s doplňky
150,-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
K dochucení salátů používáme sirupy z Bio farmy Belina u Nežichova

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
Grilovaný ananas s redukcí z černého rybízu a ovocem
170,-Kč

