
JÍDELNÍ   LÍSTEK  
 

STUDENÉ PŘEDKRMY 
Kaviár z lososa Keta    

máslo, zakysaná smetana, vařené vejce , cibulka  /01   
750,- Kč    

 
Carpaccio z hovězí svíčkové   

bazalkové pesto, parmazán, trhaný salát  /02 
260,- Kč  

 
Uzený pstruh s wakame řasou   

marinovaná okurka, žloutek , červená řepa  /03 
220,- Kč  

 

POLÉVKY 
Kulajda   

polévka z brambor, hub, kopru a smetany  /04 
110,- Kč  

 
Slepičí vývar  

maso , nudle a zelenina /34 
110,- Kč  

 

TEPLÉ PŘEDKRMY 
Šneci po burgundsku 

      6 kusů       240,- Kč     /6M    
12 kusů     400,- Kč    /6V 

 
Husí játra zauzené bukovými pilinami ,  

bramborová kaše, smažená cibule  /07 
230,- Kč  

 

BEZMASÁ JÍDLA 
Italské krémové risotto,   

s lesními houbami  /08 
220,- Kč  

 
 



 

RYBY 
 

Filátko ze pstruha   
se salátem z fazolí, krup, oliv a kapar  /35 

380,-Kč 

 
Tygří krevety  

 bylinkové máslo, batátové pyre, trhaný salát  /11 
450,- Kč  

 
Čerstvá ryba dle denní nabídky  /10 

420,-Kč 

 

DĚTSKÉ JÍDLO  dle denní nabídky / 44 
 

MASOVÁ  JÍDLA 
Glazírované telecí hrudí   

s karotkovým pyre, cibulí a marinovaným hořčičným semínkem  /36 
390,- Kč  

 

Hovězí steak ROSSINI z jihoamerického býčka  
s opečenými bramborami  /37 

550,- Kč  
 

Jelení hřbet pečený  

glazírovaná šalotka v  červeném víně , opečený brambor /16 
490,- Kč  

 

Srnčí kýta sous vide  

s houbovým KUBOU a petrželovým salátem  /39 
420,- Kč  

 
Bažantí prso pečené v Lardo špeku  

se zauzeným pyre, brusinkami a růžičkovou kapustou  /40 
390,- Kč  

 
 
 

 
 



SALÁTY 
Míchaný salát   

z čerstvé zeleniny a trhaného salátu  /17 
150,- Kč 

 
Sýr Burrata s rajčaty  

černé olivy a trhaný salát  /18 
240,- Kč 

 
MIX trhaných salátů s  hovězí svíčkovou  

pečený brambor ,červená cibule  /19 
310,-Kč 

 
Salát s mořskými plody  

s pečenými grenailemi a kviárem Keta  /41 
420,-Kč 

 
 

SÝRY 
Variace českých sýrů  /20 

260,- Kč 

 
Salámy a parmazán k vínu /42 

210,-Kč 
 

Pražené mandle /21 

100,- Kč  
 
 

DESERTY 
Vanilkové Créme brulée,  

čokoládová zmrzlina, čerstvé ovoce  /22  
190,- Kč  

 
Dukátové buchtičky  

vanilkový krém  /23 
190,- Kč  

 

Lívanečky s karamelizovanými jablky   
a javorovým sirupem  /43 

190,-Kč 
 


