
Gatinované šneci s Provenálským kořením smetanou, česnekem a parmezánem , 
podávané s bagetkou

120 Kč

80g
Carpacio piemont z hovězí svíčkové, ochucené panenským olivovým olejem, 
mořskou solí , bazalkovým pestem a strouhaným parmezánem

149 Kč

Carpacio z červené řepy  s vlašskými ořechy ,hoblinkami kozího sýra a kapkou 
dýňového oleje s basamicem , podávané s bagetkou

99 Kč

Peečený balkánský sýr podávaný na grilované zelenině s bagetkou a balsamico 
dresinkem

85 Kč

Polévky
0,33 l Tomatová polévka s pečenou zeleninou a bazalkou 45 Kč

0,33 l Silný hovězí vývar s velkým s jártovými knedlíčky, zeleninou a nudlemi 45 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

149 Kč

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

159 Kč

Vepřová panenka 

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

219 Kč

200 g
Vepřová panenka na grilu s bylinkovým máslem podávaná s fazolkami vázanými 
italskou pancettou a provensálským kořením

219 Kč

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

219 Kč

200g
Vepřová panenka na grilu pečená v celku , špikovaná Parmskou sušenou šunkou a 
šalvějí podávané na grilované zelenině

229 Kč
           

                                              Steakové hovězí maso 
Jihoamerický Rib eye steak ( vysoký roštěnec) 

220g 279 Kč
280g 309 Kč

Steak na grilu  na omáčce z lesních hub zjemněnou smetanou podávaný na 
grilované zelenině 
Steak na bylinkovém másle podávaný s fazolkami vázanými italskou pancettou s 
česnekem a provensálskými bylinkami    
Steak na grilu  s bazalkovým pestem a hoblinkami kozí sýra podávaný na grilované 
zelenině
Steak na grilu podávaný na pepřové demi glace s grilovanou zeleninou

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

Filet z lososa Norského
200 g Losos na grilu s bylinkovým máslem podávaný na grilované zelenině    249 Kč

250g
Grilovaný losos s krevetami na bylinkovým oleji s česnekem  podávaný na 
grilované zelenině 299 Kč

200 g
Losos  na šafránové omáčce s chilli vločky a citronem podávaný na grilované 
zelenině 

249 Kč

Dětské pokrmy(pouze pro děti)
Smažené kuřecí nugetky podávané se smaženými hranolkami a kečupem 85 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 all arrabbiata s pancetou drcenými rajčátky, chilli vločky a 
strouhaným  parmezánem

139 Kč

 Spaghetti alla puttanesca s grilovaným lososem podávané na tomatové omáčce s 
kapary a olivami, strouhaný parmezánem

199 Kč

Zeleninové saláty
Malý zeleninový salát s balsamico dresinkem (ledový salát, rajčata, papriky, 
okurka, cibule, olivy lolo roso) 

75 Kč

Zeleninový salát s grilovanými kuřecími nudličkami, jogurtovým dresinkem a 
opečenými krutony

145 Kč

Zeleninový salát podávaný s  kousky grilovaného lososa ,bylinkový dresinkem 
Zeleninový salát s balkánským sýrem, řeckými olivami a balsamico dresink 149 Kč

Dezerty
Lesní plody s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou 65 Kč
Palačinka s horkou  čokoládou , vanilkovou zmrzlinou a  smetanou 65 Kč
Čokoládový dortík s ovocnou omáčkou 85 Kč

Přílohy
180 g Hranolky 38 Kč
180 g Americké brambory 38 Kč
180g Opečené brambory se slaninou a cibulkou 38 Kč

200 g Grilovaná zelenina 45 Kč
200 g Zelené fazolové lusky s cibulkou, slaninou a česnekem 45 Kč
8 ks Topinky 35 Kč

2 ks Rozpečená bageta  s bylinkovým máslem a parmezánem 45 Kč
Tatarská omáčka 20 Kč
Kečup 15 Kč
Česnekový dresink 20 Kč

 Předkrmy


