NĚCO PŘED
Čerstvý kravský sýr smažený v křupavé strouhance, tataráček z červené řepy, piniové
oříšky, malinovoořechový dresink, red chard

159,-

Restovaná kachní játra, calvados, čerstvé jablko, sušené švestky, pražené mandle,
bramborová placka

179,-

Naše pomazánka z bůčku „sous-vide“, marinovaná červená cibule, polníček, opečený
špaldový chléb

149,-

Marinovaný losos v ginu a čerstvých bylinkách, salátová okurka, meloun, hořčičná
omáčka s medem a koprem

199,-

POLÉVKY
Gulášová polévka

69,-

Gulášová polévka v chlebu

119,-

Staročeská kulajda s hříbky, čerstvým koprem, křepelčím vajíčkem

69,-

Slepičí vývar, trhané maso, kořenová zelenina, parmazánovobylinkové nudle

69,-

ČERSTVÉ SALÁTY
Caesar salát, kuřecí prso, křupavá uzená pancetta, vejce, krutony, hobliny parmazánu

239,-

150g Pečený steak z lososa s bylinkovou krustou, listy salátu s rukolou, citrusy, vyzrálé
italské olivy, dresink z pomerančového oleje a octa chardonnay

319,-

Zapečený kozí sýr s levandulovým medem, čerstvé listy salátu, čekanka radicchio, jablko,
pražené lískové ořechy, dresink z černého rybízu

289,-

Pečený marinovaný vepřový bůček v chilli, zázvoru, česneku a sójové omáčce, trhané
listy salátu, grilovaná paprika, pečená cherry rajčata, medovohořčičný dresink

289,-

K PIVU ČI VÍNU
Grilované klobásky, jablečný křen, hořčice, fermentované zelí se zeleninou, čerstvý chléb

199,-

Vepřová žebra, pečená v medové BBQ omáčce, fermentované zelí se zeleninou,
hořčičný dip

289,-

Pečená kuřecí křidélka v pikantní medovo-zázvorové marinádě, čerstvá zelenina, dipy
a bylinková bageta

239,-

Pomalu pečené vepřové koleno, marinované přes noc v pivní marinádě, jablečený křen,
hořčice, fermentovaná zelenina

349,-

150g Hovězí tatarák z nízkého roštěnce s okurkou, šalotkou, hořčicí a vajíčkem, opečený
chléb a česnek

279,-

150g Sýry z farmy Krasolesí naložené ve slunečnicovém oleji, červená cibule, chilli
paprička, vlašské ořechy, čerstvé bylinky, rozpečený chléb

269,-

ČESKÁ KUCHYNĚ
Hovězí svíčková na smetaně, připravená metodou “sous-vide“ špikovaná kořenovou
zeleninou a uzenou slaninou, karlovarský knedlík

219,-

Pomalu dušený guláš z hovězího oříšku, karlovarský knedlík, červená cibule

219,-

Pomalu dušená hovězí líčka na kořenové zelenině, červeném víně a čerstvých bylinkách,
máslová bramborová kaše

299,-

Konfitované kachní stehno s hruškami a jablky, kedlubnové zelí, bramborovocibulový
knedlík

299,-

400g Řízek z vepřové kotlety s kostí v bylinkové strouhance, máslová bramborová kaše,
marinovaná salátová okurka, citron

299,-

SPECIALITY “KOTLETA”
300g Hovězí rib-eye steak, grenaille brambor na mořské soli, glazovaná karotka
s hráškovým luskem, omáčka z portského vína, žampionu a morku

549,-

300g Pečené kuřecí prsíčko s křidélkem, dýňové pyré, červená řepa pečená na bylinkách
a šalotce, krémová šalvějová omáčka

319,-

250g Vepřová panenka “sous-vide“, parmazánové risotto, křupavá uzená slanina,
růžičková kapusta, lišková omáčka

349,-

200g Pečený losos na bylinkách, wasabi pyré, grilovaná zelenina, máslovovinná omáčka

349,-

Dýňové risotto, trhaný kravský sýr z farmy Krasolesí, pečená cherry rajčata, dýňová
semínka, hoblinky parmazánu

249,-

BURGERY
200g Náš signaturní burger „Kotleta“ z uruguayského hovězího, pečená pancetta, čedar,
zkaramelizovaná cibulka, čerstvé rajče a zauzená majonéza, farmářské hranolky

299,-

Vegetariánský burger, sýr halloumi, grilovaná paprika, parmazánovobazalkové pesto,
dubový salát, grilované rajče, krémové balsamico, farmářské hranolky

299,-

DEZERTY
Rozpečená jablečná žemlovka s tvarohem, badyánový karamel

139,-

Panna cotta ochucená tonka fazolemi, zázvorové pusinky, malinový sorbet

139,-

Čokoládový fondant, omáčka z rakytníku, dušené kořeněné višně, čerstvá šlehačka

139,-

