Předkrmy
Starters

70 g Stařený hovězí tatarák se zauzenou bruschettou,
wasabi majonézou a smaženou cibulkou
Aged beef tartare with smoked bruschetta, Wasabi mayo
and fried onion

369 Kč

Lososovitý pstruh pošírovaný na 38 ° s variací jablek,
zeleným chřestem a pěnou z citrusů 🥦
Poached salmon trout 38 ° with variation of apples,
green asparagus and citrus foam

355 Kč

Pálené carpaccio z mečouna s dresinkem z mučenky,
Jalapeños a černým sépiovým krémem 🥦
Burnt swordﬁsh carpaccio with passion fruit dressing,
Jalapeños and black sepia cream

385 Kč

Little gem salát s melounem Cantaloupe, kroketami
z uzených kachních prsou a bylinkovým podmáslím
Little gem salad with Cantaloupe melon, croquettes
of smoked duck breasts and herb buttermilk sauce

239 Kč

Rukolový salát s třešňovými cherry rajčaty, sušenými
olivami Taggiasca a sýrem mozzarella Nodino 🥦
Rucola salad with cherry tomatoes, sun dried Taggiasca
olives and Nodino mozzarella

199 Kč

Zeleninový salát Caponata z pečené zeleniny
349 Kč
s piniovými ořechy, burratou a dresinkem
z červených pomerančů 🥦
Vegetables salad Caponata from baked vegetables with pine nuts,
Burrata cheese and sauce of red oranges

Bílá chřestová polévka se salátem z rajčat
s jarní cibulkou a tresčími játry 🥦
White asparagus soup with tomatoes, spring onion
and cod livers

99 Kč

Polévky
Soups

Vývar z hovězí oháňky s kořenovou zeleninou
a vaječným suﬂé z pěti druhů bylinek
Oxtail broth with root vegetables and herb soufflé

95 Kč

Hlavní chody
Main courses

160 g Hovězí steak z vyzrálé hovězí
645 Kč
svíčkové s křepelčím vejcem, foie gras
omáčkou, lanýži a pyré z mladého hrášku
Aged beef ﬁlet with quail egg, foie gras sauce,
truffles and purée of young peas

Grilovaný mořský vlk s omáčkou Beurre
595 Kč
blanc, uzenými mandlemi, kaviárem,
fazolkami Fava a pyré z páleného pórku 🥦
Grilled sea bass with Beurre blanc sauce, smoked
almonds, keta caviar, Fava beans and purée
of burnt leek

170 g Sous vide připravovaný kuřecí
485 Kč
supreme s omáčkou ze žlutého kari,
grilovaným pak choi a arašídovými kroketami
Sous vide chicken breast with yellow curry sauce,
grilled pak choi and peanut croquettes

Grilovaná chobotnice s ragú s liškami,
jeruzalémskými artyčoky a chřestem 🥦
Grilled octopus with chanterelles, jeruzalem
artichokes and asparagus

160 g Lehce zauzená kotleta Iberico
549 Kč
s whisky omáčkou, kaparovými květy
a grilovaným špičatým zelím
Lightly smoked Iberico chop with whisky sauce,
capper ﬂowers and grilled spiky cabbage

160 g Zprudka pečený mečoun se sicilským
zeleninovým salátem, citrusovou gremolatou
a sladkým balsamicem 🥦
Seared swordﬁsh with Sicily vegetable salad,
citrus gremolata and sweet balsamic

595 Kč

Smažená marinovaná paprika
479 Kč
plněná nakládaným vepřovým
masem, se sezamovou strouhankou,
salsou BBQ Bloody Mary a limetkovým pyré
Fried red pepper ﬁlled with marinated
pork meat, sesame bread crumb, BBQ salsa
and lime mashed potatoes

Cannelloni plněné ricottovým mousse
s chřestem, Mont d’Or sýrovým fondue
a domácími sušenkami Amaretti 🥦
Cannelloni ﬁlled with asparagus mousse,
Mont d’Or cheese fondue and homemade
Amaretti biscuits

399 Kč

Pizza Gourmet D34 dle přání ze dvou
druhů cereální mouky z regionu Marche
Pizza Gourmet D34 from two types of cereal
ﬂours from Marche

375 Kč

Head Chef:
Hlavní manažer:

Tomáš Černý
Martin Trsek

529 Kč

Risotto s římskými artyčoky, Pecorino nero
a syrovými červenými krevetami 🥦
Risotto with Roman artichokes, Pecorino nero
and red prawn tartare

389 Kč/
325 Kč

Houbové risotto s křupavou divokou brokolicí 365 Kč/
a emulzí ze sýru burrata 🥦
299 Kč
Mushroom risotto with crispy wild broccoli
and Burrata cheese emulsion
Spaghetti Afeltra s pestem z medvědího
česneku a pečenými pistáciemi 🥦
Spaghetti Afeltra with wild garlic pesto
and baked pistachio nuts

355 Kč/
285 Kč

Orecchiette Pugliese s pikantním
salámem N’duja, pečenou cibulí Tropea
a nakládanými rajčaty
Orecchiette Pugliese with spicy N’duja salami,
baked Tropea onion and pickled tomatoes

379 Kč/
329 Kč

Košík pečiva
Bakery basket

49 Kč

🥦 vegetariánské jídlo / vegetarian
bezlepkové jídlo / gluten free

Ceny uvádíme včetně DPH. Informace o alergenech jsou vám k dispozici na vyžádání u obsluhy.
Prices on the menu are shown including VAT. Allergen information are at your disposal with our waiters.

