
Carpacio piemont z hovězí svíčkové s olivovým olejem , sušenými rajčaty a 
strouhaným parmezánem , pečivo

 149 kč

Grilovaný camembert s bylinkami podávaný na listovém salátku s pečivem 85 Kč

Mušle svatého Jakuba (hřebenatky) na grilu podávané na středomořské 
zelenině s česnekem a bazalkou , pečivo

 149 kč

Gratinované sneky po Alsasku se smetanou bylinkami  a parmezánem , pečivo 120 Kč

Polévky
0,33 l Tomatová polévka s pečenou středomořskou zeleninou a bazalkou 55 Kč

Kuřecí prsa

200 g
Kuřecí medailonky „SALTIMBOCCA“ zabalené v Parmské sušené šunce se 
šalvějí, podávané na grilované zelenině

165 Kč

200 g
Kuřecí prsa na grilu s bylinkovým máslem podávaná s restovanými zelenými 
fazolkami a slaninou, česnekem a provensálskými bylinkami

159 Kč

200 g
Kuřecí prsa na omáčce z lesních hub zjemněné smetanou podávané na grilované 
zelenině   

159 Kč

200g Kuřecí prsa na grilu podávaná na zeleninovém salátku s bylinkovým dresinkem 169 Kč

Vepřová panenka 

200 g
Vepřová panenka grilovaná vcelku gratinovaná s bylinkovo- parmazánovou 
krustou podávaná na grilované zelenině

239 Kč

200 g
Vepřová panenka na grilu s bylinkovým máslem podávaná s restovanými 
zelenými fazolkami cibulkou a slaninou

239 Kč

200 g
Vepřová panenka na omáče z lesních hub  se smetanou podávaná s grilovanou 
zeleninou 

239 Kč

200 g
Vepřová panenka na grilu podávaná na zeleninovém salátku s bylinkovým 
dresinkem 

239 Kč

 Předkrmy



Argentínský  Rib eye steak ( vysoká roštěná) 349 Kč

                             Argentínská svíčková 449 Kč

250g
Steak kořeněný mořskou solí, hrubým pepřem rozmarýnem a šalvějí podávaný 
na grilované s česnekovým dipem ze zakysané smetany  

250g
Steak na grilu podávaný na omáčce z lesních hub zjemněnou smetanou s 
grilovanou zeleninou

250g
Steak na bylinkovém másle podávaný s restovanými zelenými 
fazolkami,italskou  pancettou s česnekem a provensálskými bylinkami    

200 g Tatarský biftek z hovězí svíčkové (C.Z.)  269 Kč

Ryby a mořské plody

200 g
Filet z lososa norského na grilu s bylinkovým máslem podávaný na grilované 
zelenině    

259 Kč

200g
Filet z lososa norského na grilu podávaný na zeleninovém salátku s bylinkovým 
dresinkem 259 Kč

200 g
Filet z lososa norského s mušlemi svatého Jakuba (hřebenatky) na na grilu 
podávaný na  šafránovo-citronové omáčce grilovanou zeleninou 

299 Kč

Dětské pokrmy
Kuřecí prsa na grilu podávaná s opékanými  bramborami 109 Kč

Špagety 
Spaghetti carbonara(Italská panceta, , žloutek, strouhaný parmezán) 139 Kč
Spaghetti"AGLIO OLIO" E PEPERONCINO s česnekem chilli papričkami, 
pancetou  a strouhaným parmezánem

139 Kč

Spaghetti s čerstvým lososem, mušlemi svatého Jakuba (hřebenatky) se 
sředomořskou zeleninou , citronem a bylinkami podávané se strouhaným 
parmezánem 

239 Kč



Dezerty
Creme brulle 65 Kč
Palačinka s lesním ovocem  , zmrzlinou a  smetanou 75 Kč
Čokoládový fondant s lesním ovocem 85 Kč

Přílohy
200g Smažené hranolky 45 Kč
200g Opečené brambory na grilu s Italskou pancetou  a cibulkou 45 Kč
200 g Grilovaná zelenina 50 kč
200 g Zelené fazolové lusky s cibulkou, slaninou a česnekem 50 kč
8 ks Topinky 40 Kč

Malý zeleninový salátek s bylinkovým dresinkem 85 Kč
Česnekový dresink 20 Kč
 Plátky Francouzské bagetky 35 Kč
Tatarská omáčka 25 kč
Kečup 15 Kč


