s neomezenou konzumací pokrmů
a vybraných vín!

SILVESTROVSKÝ BRUNCH bez nápojů
(neomezená konzumace jídla)
2021 Kč / osoba
…...

SILVESTROVSKÝ KOMBINOVANÝ BRUNCH
s neomezeným množstvím vybraných vín Prosecco DOCG
Le vigne Alice
nebo

lokálním Ryzlinkem Vlašským 2016 butikového vinařství
Domaine Dannys
nebo

Cannonau di Sardegna „I Fiori“ z vinařství Pala ze Sardinie
(neomezené konzumace jídla + výše uvedených vín)
3755 Kč
…...

SILVESTROVSKÝ BRUNCH
nekonečná Franciacorta B. Pizzini
(neomezená konzumace jídla + Franciacorta extra brut)
4999 Kč
…...

BUBLINKOVÝ BRUNCH D34 s Champagne Cuvée
Leonie Brut Canard-Duchene
(neomezená konzumace jídla + neomezené množství Champagne
Canard-Duchene)
6299 Kč

SILVESTROVSKÉ MENU
Předkrmy:
Hovězí tatarák s lanýžovými perličkami a uzeným žloutkem
Carpaccio z mořského vlka s mučenkou, koriandrem
a smaženou cibulkou
Burrata s fíkovou marmeládou, 24 měsíců sušenou šunkou a grissini
2 ks ústřice s nakládanou šalotkou, jalapeňos a mátou
…...

Polévka:
Polévka z černé čočky s kořenovou zeleninou vařená ve vývaru
z humřích skořápek
Kuřecí vývar s parmazánovou palačinkou a lanýžovým olejem
…...

Hlavní chody:
Těstoviny nebo risotto s bílým lanýžem, máslovou omáčkou
a drobenkou z celozrnného chleba
150 g Steak z pravé svíčkové s bramborovou terinkou, omáčkou
z dlouhého pepře a foie gras
Selečí šunka pečená v pomerančích s hřebíčkem a černým pivem,
pyré z pečeného celeru
Grilovaný tuňák s celerovým krémem s kokosovým mlékem,
šafránovým olejem a divokou brokolicí a koriandrem
…...

Sladké:
Tiramisu s esencí z růží D34
Lískooříškové pralinée s mangem, jedlým zlatem
a skleněnými lískovými ořechy
Výběr sýrů s meruňkovou marmeládou s bílým rumem
a opečeným domácím máslovým brioche

Každé menu obsahuje neomezenou konzumaci chodů v jakémkoliv pořadí či množství. Ceny jsou uvedeny bez nealkoholických nápojů.
Minimální konzumace na osobu u stolu je „SILVESTROVSKÝ BRUNCH bez nápojů“, jakýkoliv alkoholický set můžete sdílet
s přáteli u vašeho stolu!

…...
Prosím, rezervujte si svá místa včas na telefonním čísle 222 957 370 nebo na e-mail: info@dejvicka34.cz

