TÝDENNÍ MENU: 13. – 17.8. 2018
Polévka:
0,25 l
Lehký květákový vývar s rozšlehaným vejcem
a slaninovými nočky

SPECIALITY KUCHAŘŮ

65 Kč

A: 1,3,7

Hlavní pokrmy:
150 g
Pečené kuřecí prso plněné kapustou a mascarponem,
bramborovo-mrkvové pyré, rajčatový salát
se zálivkou
155 Kč

Hlavní pokrmy:
150 g
Filet z lososa restovaný na přepuštěném másle
s koprovým kuskusem, krémová omáčka z krevet,
míchaný salátek s olivovým olejem

325 Kč

A: 2,4,7,12

300 g

Grilovaná vyzrálá hovězí roštěná, pikantní mexické
fazole v rajčatové omáčce, žitný chléb Panorama

385 Kč

A: 1,5,9,12

A: 7,12

150 g

Pomalu pečená hovězí roláda plněná žampióny,
sušenými švestkami a vlašskými ořechy,
jasmínová rýže

250 g

165 Kč

A: 1,8

150 g

Restované nudličky z vepřové panenky marinované
v chilli a česneku, podávané na směsi listových salátů
s granátovým jablkem a přelité olivovým olejem,
opečená bageta
245 Kč
A: 1,3,7,5

Dezerty:
1 ks
Dezert z denní nabídky

65/85 Kč

Špenátové špagety s restovanými kousky žampiónů
a hlívy ústřičné, ochucené česnekem a kmínem,
sypané sýrem pecorino

195 Kč

A: 1,3,7,12

Vegetariánský pokrm:
200 g
Smažená cuketová kolečka v parmazánové krustě,
vařené brambory, naše Aioli – česneková majonéza
A: 1,3,7,12

165 Kč

WEEKLY MENU: 13th– 17th. August 2018
Soup:
0,25 l

Light cauliflower broth with egg and bacon
dumplings

CHEF SPECIALITIES

65 CZK

Main courses:
150 g
Salmon fillet fried on butter with dill couscous, creamy sauce
from prawns, mixed salad with olive oil
325 CZK

A: 1,3,7

Main courses:
150 g
Roasted chicken breast stuffed with cabbage and
mascarpone,potato-carrot puree, tomato salad
with dressing

A: 2,4,7,12

300 g

A: 1,5,9,12

155 CZK
250 g

A: 7,12

150 g

Grilled beef, spicy mexican beans in tomato sauce, rye bread
Panorama
385 CZK

Slowly roasted beef rolls stuffed with champignons,
dried plums and walnuts, jasmine rice
165 CZK

Spinach spaghetti with roasted mushrooms and oysters,
flavored with garlic and caraway, sprinkled with pecorino
cheese
195 CZK
A: 1,3,7,12

A: 1,8

150 g

Roasted pork tenderloin in chilli and garlic, served
on a mixture of lettuce with a pomegranate apple and spilled
with olive oil, toasted bagette
245 CZK
A: 1,3,7,5

Desserts:
1 pc
Dessert of the day

Vegetarian meal:
200 g
Fried zucchini wheels in parmesan crust, boiled potatoes, our
Aioli - garlic mayonnaise
165 CZK
A: 1,3,7,12

65/85 CZK

