DENNĚ 11.00 – 14.00
PONDĚLÍ 10.06
Čočková polévka s uzeninou
Krémové rizoto s máslovou dýní, ricottou a restovanou čekankou, trhané vepřové maso
Italská kuřecí roláda plněná bazalkou a sušenými rajčaty, bramborové pyré, salát s mladého zelí
Vepřová panenka grilovaná do růžova, smetanová omáčka s třemi druhy pepřem,
jacket potato s restovanou šalotkou
FISH MENU Marinovaný okoun v limetách a zázvoru, pečené brambory s medovým dresinkem

109.124.129.148.-

ÚTERÝ 11.06
Žampiónový krém s rozpékanou houskou
Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, houskový knedlík
Konfitovaný kotlet s anglickou slaninou, cibulí a česnekem, mačkané brambory, okurkový salát
Telecí rostbeef se souce remolade, domácí pečáky, rukola s olivovým olejem a mini tomaty
FIT MENU Kuřecí prso s blanšírovaným chřestem a pražskou šunkou, parmazánová polenta

109.124.129.148.-

STŘEDA 12.06
Maďarská papriková polévka
Indický kuřecí korai s kořením garam masala (pikantní), zázvorem a jasmínovou curry rýží
Italské tortelliny plněné špenátem a riccotou s rozpuštěným máslem a parmazánem,
tournedos z panenky balený ve slanině
Rumpsteak z grilu, restované fazolky s česnekem a slaninou, chilli dip, rozmarýnová focaccia
FIT MENU Kuřecí supréme protýkaný parmskou šunkou, salát z bulguru, červené čočky a řapíkatého celeru

115.124.129.142.-

ČTVRTEK 13.06
Letní bramboračka se zeleninou
Smažená sýrová jehla prokládaná šunkou a žampióny, brambory na páře, tatarská omáčka
Vyzrálý krk z mladého býčka dušený na česneku, bramborový knedlík
Steak z lososa na tymiánovém oleji, cuketové rizoto s bílým vínem a smetanou
FIT MENU Chef´s salát s krůtími medailonky, vařeným vejcem, datlovými rajčátky a dresinkem marry rouse,
bylinkové crostini

115.124.148.129.-

PÁTEK 14.06
Hovězí vývar s šalvějovým kapáním a zeleninou
Vepřová játra na roštu s plátkem slaniny, julienne hranolky, pikantní majonéza
Kuřecí stehno na bylinkách s jarní nádivkou, dušená rýže s mladým hráškem
Kachní prso grilované do růžova, celerovo – houbové ragů, růžičková kapusta na másle
SWEET MENU Kynuté knedlíky plněné meruňkami, třený tvaroh s cukrem, meruňkové chutney s badyánem

109.124.129.105.-

