Předkrmy
Starters

Hovězí carpaccio s houbovou majonézou, variací hub,
čerstvými nektarinkami a ořechovým crumble
Beef carpaccio with mushroom mayo, pickled mushrooms,
fresh nectarines and nut crumble

275 Kč

Marinované rybí „escabeche“ neboli nakládané ryby se 259 Kč
sladkokyselou zeleninou, koriandrovými semínky
a tasmánským pepřem
Marinated ﬁsh „escabeche“ style with sweet and sour
vegetables, coriander seeds and Tasmania pepper
Smažený uzený sýr Scamorza s cukrovým melounem,
bazalkovou majonézou a harissa krémem
Crispy smoked cheese Scamorza with Cantaloupe, basil
mayonnaise and harissa cream

199 Kč

Míchaný listový salát s karamelovými vlašskými
ořechy, jablky, Cider dresinkem a burratou
Mix green leafs salad with caramel walnuts, apples, Cider
dressing and burrata cheese

185 Kč

Salát z nakládaných rajčat s rozpečeným chlebem
Piadina, ančovičkami „AAA“ a sýrem stracciatella
Marinated tomato salad with crispy Piadina bread,
premium anchovies and Stracciatella cheese

239 Kč

Opečený domácí brioche s jablečným kompotem,
restovanými kachními foie gras, malinami a lískovými
ořechy
Roasted homemade brioche with apple compote, grilled
duck foie gras, raspberries and hazelnuts

289 Kč

Polévka z pečených paprik Piquillo s citronovou
pěnou z mascarpone a domácími grissini
Soup from baked Piquillo peppers with foam
of lemon mascarpone and homemade grissini

95 Kč

Polévky
Kuřecí vývar s lanýžovou drobenkou
a vejcem pečeným na 63,5°
Chicken broth with truffle pasta and egg baked
for 63,5°

79 Kč

Soups

Hlavní chody
Main courses

299 /269 Kč
Risotto s houbami, restovaným
telecím brzlíkem a lehkou česnekovou
majonézou
Risotto with mushrooms, sautéed veal
sweetbread and light garlic mayo

499 Kč
200 g hovězí steak z pravé svíčkové
s pyré z černého kořene, s omáčkou
z Ginu, krustou z morku a černým lanýžem
200 g beef ﬁllet with salsify purée, Gin sauce,
marrow crust and black truffles

Risotto s chorizem, polo sušenými 295 /265 Kč
rajčaty a sýrem stracciatella
Risotto with chorizo, semi-dry tomatoes
and Stracciatella cheese

415 Kč
Grilovaná přeštická kotleta s omáčkou
s badyánem, petrželovým pyré s morkem,
liškami a marmeládou z červené cibule
Grilled pork chop from Přeštice with anise star
sauce, parsley marrow purée, chanterelles
and red onion marmalade

399 Kč
Grilované ﬁlátko z pražmy
královské s pyré z ﬁalových brambor,
máslovým pórkem, salsou z uzených
mandlí a omáčkou z korýšů
Grilled sea bream ﬁllet with purple
potato purée, butter leek, salsa of
smoked almonds and shellﬁsh sauce

Pomalu pečená perlička se zeleninovým 395 Kč
ragú, batátovým pyré a omáčkou z vína
Chardonnay
Slow cooked Guinea Fowl with vegetable
ragout, sweet potato purée and Chardonnay
sauce

Těstoviny garganelli s omáčkou
z čerstvých rajčat, mořskými plody
a parmazánovou strouhankou
Garganelli pasta with fresh tomato
sauce, seafood and Parmesan bread
crumb

375 /325 Kč

315 /275 Kč
Tagliatelle s ragú z hovězích líček,
s kořenovou zeleninou, červeným
vínem a badyánem
Tagliatelle with beef cheeks ragout
with root vegetables, red wine and anise
star
Pizza gourmet D34

299 Kč

Přílohy
Batátové pyré
Sweet potato purée

85 Kč

Malé brambory pečené v másle
Ratté potatoes baked in butter

85 Kč

Míchaný listový salát s rajčaty a medovým
dresinkem
Mix leaf salad with tomatoes and honey
dressing

85 Kč

Head Chef:
Hlavní manažer:

Tomáš Černý
Martin Trsek

Side dish

Grilovaná zelenina s citronem, bylinkami
a zeleným olejem
Grilled vegetable with lemon, herbs
and green oil

85 Kč

Košík pečiva
Bakery basket

45 Kč

Ceny uvádíme včetně DPH. Skupinám nad 10 osob k ﬁnálnímu účtu připočítáme 10 % service charge.
Informace o alergenech jsou vám na vyžádání k dispozici u obsluhy.
Prices on the menu are shown including VAT. There is 10 % service charge for parties of 10 and more guests.
Allergen information are at your disposal with our waiters.

