
 

PŘEDKRMY A SALÁTY 

 

Vitello Tonnato a lá Chef 

jemné plátky telecí pečeně s lehkou tuňákovou omáčkou, prosolenými kaparami a blanšírovanými 

 žampióny Porto Bello 

205 Kč 

 

Trpasličí Mozzarella s pečenými rajčaty 

rukolovými lístky provoněnými vinným octem, balzamikovou redukcí a křupavými toasty 

 s kapkou toskánského olivového oleje 

135 Kč 

 

Tatarský biftek z květové špičky 

s jemně sekanou banánovou šalotkou, malým svazečkem listových salátů a česnekovými topinkami 

195 Kč 

 

Caesar salát Cardini 

s ančovičkami, grilovanými kuřecími prsíčky, křupavou slaninou a krutónky z bílého chleba 

165 Kč 

 

Čerstvý kozí sýr 

s pastyňákovým pyré, křišťálovými hruškami, marinovanými Fava fazolemi a lístky mladých salátů 

 máčených v medové marinádě 

195 Kč 

 

 

 

 



 

POLÉVKY 

 

Čirý vývar z mladého kohoutka 

s celestýnskými nudlemi, jemně krájenou zeleninovou julienkou a kapkou starého Sherry 

65 Kč 

 

Hovězí Karabáček 

s vařenou kořenovou zeleninou, sekanou petrželkou a čerstvě strouhaným křenem 

105 Kč 

 

TĚSTOVINY, RIZOTA & TORTILLY 

 

Orzotto s horskými bylinkami a čerstvým podmáslím 

Kroupové „ rizoto „ zjemněné čerstvým podmáslím, s čerstvými bylinkami a jemně strouhaným parmazánem 

155 Kč 

 

Scarpariello 

Penne rigate s rajčaty San Marzano, mozzarellou a jemně strouhaným ovčím sýrem Pecorino Romano 

155 Kč 

 

Spaghetti con crema di Broccolo Romanesco e Guanciale 

Špagety se smetanovou omáčkou, Romanescem, praženou slaninou a čerstvě strouhaným parmazánem 

155 Kč 

 

Pšeničná Tortilla s ovčím sýrem 

grilovanou středomořskou zeleninou, Fava fazolemi a jogurtovým dipem 

170 Kč 



 

STEAKY, SENDVIČE & BURGRY 

 

Křupavá Ciabatta se smaženými kuřecími proužky 

restovanou anglickou slaninou, zahradními rajčaty a bazalko-česnekovou majonézou 

175 Kč 

 

Burger z hovězího masa Angus 

s restovanou cibulkou, rajčaty, ledovým salátem a batátovými hranolky 

220 Kč 

 

Grilovaný Rump steak 

se středomořskou zeleninou, rozmarýnem a bramborami Grenaille pečenými v horkém popelu 

pro dámy 100 g / 220 Kč   pro pány 200 g / 320 Kč 

 

Vepřový Duroc steak v pepřové krustě 

s malým listovým salátem, omáčkou ze zeleného pepře a smaženými zeleninovými chipsy 

pro dámy 100 g / 150 Kč   pro pány 200 g / 225 Kč 

 

HLAVNÍ JÍDLA 

 

Grilovaná prsíčka kukuřičného kuřátka 

se zeleným chřestem, petrželovými bramborami a jogurtovou omáčkou provoněnou zámeckými bylinkami 

195 Kč 

 

Do křupava pečená kačeří prsa Barbary 

s červeným skořicovým zelím, žemlovými knedlíky a smaženou jarní cibulkou 

280 Kč 



 

Jelení ragú na červeném víně 

s kořenovou zeleninou, praženými mandlemi a bramboro-ovesným nokem 

205 Kč 

 

Hovězí guláš Esterházy 

s restovanými paprikami, glazírovanými jarními cibulkami, zakysanou smetanou a křupavým 

dřevorubeckým chlebem 

175 Kč 

 

Smažený telecí NEBO vepřový řízek 

s pastýřskými bramborami provoněnými čerstvým rozmarýnem, s česnekovými šupinkami a pečeným citrónem 

telecí  240 Kč     vepřový 180 Kč 

 

Grilovaná vepřová krkovice 

s dušenými zelenými fazolkami, restovanou slaninou a šťouchanými bramborami 

195 Kč 

 

DĚTSKÁ JÍDLA 

 

Na másle pečené kuřecí stripsy 

s domácí bramborovou kaší 

110 Kč 

 

Těstoviny se zahradními rajčaty 

a čerstvě strouhaným sýrem Gouda 

95 Kč 

 

Ftipná kaše 

s kakaem, máslem a čokoládovými bonbóny 

75 Kč 



 

DEZERTY 

 

Maková Panna Cotta s čerstvými fíky 

a čokoládovou omáčkou Gianduja s jalapeño papričkami 

110 Kč 

 

Jahodové Eton Mess 

Drcené sněhové pusinky s jahodami a šlehačkou 

95 Kč 

 

Čápy s mákem 

švestkovou omáčkou provoněnou badyánem a lžící zakysané smetany 

95 Kč 

 

Domácí jablkový závin se skořicovou zmrzlinou 

čerstvou šlehačkou a mátovými lístky 

85 Kč 

 

 

 

 

Výběr dokonale vyzrálých mezinárodních sýrů 

s remuládou z červené cibule a dušenými jablky Granny Smith 

285 Kč 

 

 

Informace o obsažených alergenech vám na vyžádán poskytne obsluha. 
Ceny jsou uvedeny včetně platné DPH a jsou platné od 7. 4. 2018. 
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