
STUDENÁ KUCHYNĚ (nabídka na 1kg, pokud není uvedeno jinak)

Kanapky „classic“ (pomazánky, uzeniny, sýry, zelenina), 1 ks 15 Kč

Kanapky „delicates“ (losos, kozí sýr, roastbeef, 
parmská šunka), 1 ks

25 Kč

Variace výběrových sýrů s ořechy, zdobená ovocem 900 Kč 

Mísa českých a moravských uzenin na listových salátech 900 Kč

Parmská šunka se žlutým melounem 1050 Kč

Kachní paštika s mandlemi, ovocné glazé 1000 Kč 

Šťavnatý roastbeef podávaný s křenovým žervé 1150 Kč

Hovězí tatarák namíchaný dle šéfkuchaře, s topinkami 
a česnekem

1100 Kč

Tataráček z lososa podávaný s opečeným toustem 1300 Kč

Řecký salát s olivami a balkánským sýrem 500 Kč

Těstovinový salát se zeleninou a tuňákem 600 Kč

Cherry rajčata s mozzarellou, bazalkou a balzamikem 800 Kč

Míchaný salát z čerstvé zeleniny 300 Kč

Ovocná mísa 300 Kč

TEPLÁ KUCHYNĚ (nabídka na 1kg)

Pikantní hovězí guláš s červenou cibulkou a chilli 800 Kč

Smažené mini řízečky z kuřecích prsou 750 Kč 

Smažené mini řízečky z vepřového karé 750 Kč

Marinovaná pečená zauzená vepřová kýta, 
čerstvý křen, hořčice 700 Kč 

Kuřecí roládky se špenátovými listy a sýrem 900 Kč

Krůtí prsíčka ve slaninovém kabátku s mozzarellou 950 Kč

Kuřecí paličky v medové marinádě 700 Kč

Medailonky z vepřové panenky 
s omáčkou demi glase a restovanými žampiony 950 Kč

Filírovaná kachní prsa s medovo-karamelovou krustou, 
zdobená pomerančem 1050 Kč

Pečená vepřová žebra v chilli marinádě / v medové 
marinádě 350 Kč

Grilovaný fi let z lososa dopékaný na bylinkovém másle 1100 Kč

Těstoviny a gnocchi dle výběru 600 Kč

Grilovaný marinovaný lilek se sušenými rajčaty 500 Kč

PŘÍLOHY (nabídka na 1kg, pokud není uvedeno jinak)

Grilovaná zelenina 500 Kč

Restované fazolové lusky na slanině s plátky česneku 500 Kč

Gratinované brambory se smetanou sypané parmezánem 450 Kč

Restované gnocchi s česnekovými lupínky 450 Kč

Domácí americké brambory 350 Kč

Hranolky Julienne 350 Kč

Rozpečená bagetka s bylinkovým máslem, 1 ks 30 Kč

Čerstvé pečivo (bagetky světlé a tmavé, banketky), 1 ks 20 Kč

Hovězí tatarák namíchaný dle šéfkuchaře, s topinkami 
a česnekem

1100 Kč

Tataráček z lososa podávaný s opečeným toustem 1300 Kč

Řecký salát s olivami a balkánským sýrem 500 Kč

Těstovinový salát se zeleninou a tuňákem 600 Kč

Cherry rajčata s mozzarellou, bazalkou a balzamikem 800 Kč

Míchaný salát z čerstvé zeleniny 300 Kč

Ovocná mísa 300 Kč

OMÁČKY (nabídka na 1l)

Teplé omáčky (hříbková, čedarová, pepřová, demi glase) 450 Kč

Studené dresingy (bylinkový, limetkový, medovo-hořčič-
ný, česnekový, pikantní)

300 Kč

Majonéza Aioly, kečup, chilli omáčka 200 Kč

DEZERTY (nabídka na 1ks)

Jablečný závin 20 Kč

Mini zákusek „classic“ 
(mini věneček, indián, kremrole, kokoska a další)

13 Kč

Mini zákusek „delicates“ 
(panna cotta, míša řez, tiramisu a další)

30 Kč

Řez či větší zákusek dle výběru 
(panna cotta, míša řez, tiramisu a další)

50 Kč
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