Předkrmy
70 g

Terinka z husích foie gras s marinovanou hruškou ,
karamelovou omáčkou a drcenými pistáciemi, máslová bagetka
Alergeny: 1, 7, 8

Terrine of foie gras, creme fraiche, with marinated pear,
caramel sauce and crushed pistachios, butter toast
Terrine von gänseleber, mit marinierten birne,
karamellsauce und zerkleinert pistazien, butter toast

169 Kč
100 g

Tartar z lososa divokého, kapary, citronový olej, šalotka,
créme fraiché, kopr, čerstvé pečivo
Alergeny: 1, 4, 7

Salmon tartar with capers, lemon oil, shallot, créme fraiché, dill, toast
Lachstatar, kapern, zitronenöl, schalotten, créme fraiché, dill und frisches gebäck

169 Kč
90 g

Tataráček z pravé hovězí svíčkové, topinky
Alergeny: 1, 3, 7

Beef tartar and toast
Tatarbeefsteak, toast

189 Kč

Předkrmy
80 g

Carpaccio z chobotnice, černé olivy, kapary, citronový olej,
vanilkový med, čerstvé pečivo
Alergeny: 1, 7, 14

Octopus carpaccio with black olives, capers, lemon oil, vanilla honey, pastry
Carpaccio vom oktopus, schwarze oliven, kapern, zitronenöl, vanillehonig und frisches gebäck

189 Kč
100 g

Hovězí carpaccio s kapary, rukolou a parmazánem,
křupavá bagetka
Alergeny: 1, 7

Beef carpaccio with capers, wild rocket and parmesan, toast
Rindfleisch carpaccio mit kapern, rucola und parmesan, knusprige toast

199 Kč

Polévky
Kulajda s pravými hříbky a zastřeným vejcem
Alergeny: 1, 3, 7

"Kulajda" with mushrooms and poached egg
"Kulajda" mit pochiertem ei und pilzen

79 Kč

Vývar z hovězích líček se zeleninou
a špecle
Alergeny: 1, 3, 9

Beef cheeks broth, vegetable , spaetzle
Brühe von wangen rindfleisch, gemüse, spätzle

69 Kč

Bouillabaisse - kousky ryb, cherry rajčátka, šafrán, slávky
Alergeny: 2, 4
Bouillabaisse - fish pieces, cherry tomatoes, saffron, mussels

Bouillabaisse - eine fischstücke, cherry, safran, miesmuscheln

149 Kč

Dle denní nabídky
Soup of the day
Suppe nach tagesangebot

49 Kč

Saláty
300 g

Salát Caesar s krutonky a divokým lososem
Alergeny: 1, 3, 4, 7, 10

Salad Caesar with croutons and salmon
Salat Caesar mit croutons und Lachs

299 Kč
300 g

Salát Caesar s krutonky a kuřecím supreme
Alergeny: 1, 3, 4, 7, 10

Salad Caesar with croutons and chicken supreme
Salat Caesar mit croutons und hühnchen supreme

229 Kč
300 g

Zeleninový salát s grilovanými krevetami Gambas,
holandská omáčka, křupavá bagetka
Alergeny: 1, 2, 3, 7, 8

Vegetable salad with grilled shrimps Gambas, hollandaise sauce, crispy toast
Gemüsesalat mit grillt Gambas, holländische Soße, knusprigen toast

299 Kč
300 g

Zeleninový salát s grilovaným tuňákem
Alergeny: 1, 4, 7, 8, 11
Vegetable salad with grilled tuna

Gemüse salat mit dem grillt hunfisch

299 Kč
300 g

Zeleninový salát s uzeným lososem a vajíčkem
Alergeny: 1, 3, 4, 7, 8
Vegetable salad with smoked salmon and egg

Gemüse salat mit dem geräucherten lachs und ei

259 Kč

Ryby
200 g

Grilovaný filet z lososa divokého s ořechovo-bazalkovým pestem,
špenátové pyré
Alergeny: 4, 7, 8

Grilled salmon fillet with walnut-basil pesto and spinach pureé
Gegrilltes lachsfilet mit walnuss-pesto, spinatpüree

339 Kč
180 g

Grilovaný tuňák obalený v sezamu, šafránové risotto
Připravujeme „medium rare“
Alergeny: 4, 7, 11

Grilled tuna steak wrapped in sesame seeds, saffron risotto
Gegrilltes thunfischsteak mit sesam samen, safranrisotto

339 Kč

Vegetariánské jídlo
200 g

Gratinovaný kozí sýr s praženými mandlemi a tymiánem,
jablečné chutney a pečená bylinková brambora ve slupce
Alergeny: 7, 8

Gratinated goat cheese with roasted almonds and thyme, apple chutney
and roasted herb potato
Gratinierter ziegenkäse mit gerösteten mandeln und thymian, apfel-chutney
und gebratene kraut kartoffelschalen

219 Kč
250 g

Hříbkové risotto sypané parmazánem
Alergeny: 7

Mushroom risotto with Parmesan
Pilzrisotto mit Parmesan

189 Kč
250 g

Zeleninové lasagne s hoblinkami citronového parmazánu
Alergeny: 1, 3, 7

Vegetable lasagne covered with lemon Parmesan
Gemüselasagne mit zitronenparmesan

199 Kč

Šéfkuchař doporučuje
200 g

Konfitované kachní stehýnko, pečené červené zelí
karlovarský knedlík
Alergeny: 1, 3, 7

Confit duck leg, roasted red cabbage, carlsbad dumplings
Entenschenkel, gerösteter rotkohl, knödel

269 Kč
250 g

Jehněčí hřebínek v pistáciové krustě, karamelizovaná mrkvička,
květák a hrášek, roquefort omáčka, bramborový váleček
Alergeny: 7, 8

Grilled lamb chops wrapped in pistachio nuts, caramelized carrot,
cauliflower, peas and roquefort sauce with potato
Lammkamm in pistazienkruste, karamellisierte karotte,
karfiol und erbsen, roquefort soße mit kartoffel

369 Kč
200 g

Telecí kolínko bez kosti konfitované v tymiánovém sádle, omáčka
z pravých hříbků, konfitovaná kedlubna a řepa v másle,
bramborová kaše
Alergeny: 1, 7, 9

Confit veal knuckle in thyme fat, mushroom sauce and butters vegetable with mash potato
Confit kalbsknie in thymian, pilzsauce,kohlrabi und rüben in butter, kartoffelpüree

279 Kč
500 g

Grilovaná vepřová žebra v BBQ marinádě,
nakládaná zelenina, čerstvý chléb
Alergeny: 1, 9

Grilled pork ribs in BBQ sauce, pickeld vegetable, fresh bread
Gegrillte schweinerippe in BBQ - marinade, eingelegtes gemüse, gebäck

299 Kč

Speciality retrogrilu
250 g

Kuřecí supreme s krémovými žampiony,
silná kuřecí šťáva a jemná bramborová kaše
Alergeny: 1, 7
Roasted chicken, roasted mushrooms, strong chicken juice and fine mashed potatoes
Gebratenes huhn, geröstete pilze, starker hühnersaft und feiner kartoffelpüree

239 Kč
200 g

Vepřová panenka dorůžova pečená, dijonská omáčka,
krémové žampiony, pečené bramborové soudky
Alergeny: 7, 10

Roasted pork tenderloin, Dijon sauce with creamy mushrooms, baked potato
Gebraten, schweinefilet, Dijon-sauce, geröstete Pilzen,ofenkartoffel

269 Kč
200 g

Pomalu tažená hovězí líčka na červeném víně, karotková
kaše a karamelizovaná kořenová zelenina
Alergeny: 1, 7, 9
Beef cheeks with sauce of wine and carrot puree with caramelized root vegetables
Rinderbäckchen mit sauce aus wein und karotten-püree, karamellisierte wurzelgemüse

269 Kč
1 ks

Pomalu pečené selečí kolínko, omáčka ze zauzené karotky,
cukrový česnek, šťouchané brambory

Alergeny: 7
Slowly roasted pork knee, carrot sauce, sugar garlic, mashed potatoes
langsam gebackenes schweineknie, sauce aus geräucherten karotten, zuckerknoblauch,kartoffelpüree

279 Kč

Jihoamerické vyzrálé hovězí
250 g

Grilovaný hovězí Flank steak, slaninovo-pepřová omáčka
s koňakem a pečené brambory s cibulí a rozmarýnem
Alergeny: 7

Grilled Flank steak, poured by bacon and pepper sauce with Cognac
roasted potatoes with onion and rosemary
Gegrilltes rindfleisch Flank steak, speck-pfeffersauce mit Cognac
und gebackene kartoffeln mit zwiebeln und rosmarin

369 Kč
250 g

Grilovaný hovězí Ball Tip, slaninovo-pepřová omáčka
s koňakem a pečené brambory s cibulí a rozmarýnem
Alergeny: 7

Grilled Ball Tip, poured by bacon and pepper sauce
with Cognac, roasted potatoes with onion and rosemary
Gegrilltes rindfleisch Ball Tip, speck-pfeffersauce mit Cognac
und gebackene kartoffeln mit zwiebeln und rosmarin

369 Kč
250 g

Grilovaný hovězí Striploin steak, slaninovo-pepřová omáčka
s koňakem a pečené brambory s cibulí a rozmarýnem
Alergeny: 7

Grilled Striploin steak, poured by bacon and pepper sauce
with Cognac, roasted potatoes with onion and rosemary
Gegrilltes rindfleisch Striploin steak, speck-pfeffersauce mit Cognac
und gebackene kartoffeln mit zwiebeln und rosmarin

369 Kč

Dezerty
Créme brûlée s redukcí lesního ovoce
Alergeny: 3, 7
Créme Brûlée with forest fruit
Crème Brûlée mit wald-früchte

79 Kč

Čokoládový fondant s limetovým jogurtem
a domácím sorbetem z lesního ovoce
Alergeny: 1, 3, 7

Chocolate fondant with lime yogurt and homemade forest fruit sorbet
Schokoladen-fondant mit limettejoghurt und hausgemachter waldfrucht sorbet

99 Kč

Tiramisu
Alergeny: 1, 3, 7

89 Kč
1 ks

Pistáciový dort

Alergeny: 1, 3, 7, 8
Homemade pistachio cake
Hausgemachte pistazientorte

99 Kč

200 g

Variace zrajících sýrů
Alergeny: 6, 7, 8
Variation of matured cheese
Gereifte käse platte

250 Kč

Seznam potravinových alergenů
1) Obiloviny obsahující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich
2) Korýši a výrobky z nich
3) Vejce a výrobky z nich
4) Ryby a výrobky z nich
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7) Mléko a výrobky z něj
8) Skořápkové plody a výrobky z nich - jedná se o všechny druhy ořechů
9) Celer a výrobky z něj
10) Hořčice a výrobky z ní
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12) Oxid siřičitý a siřičitany
13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14) Měkkýši a výrobky z nich

Dětská jídla
100 g

Přírodní kuřecí řízek, hranolky, kečup
bez alergenů
Natural chicken steak, French fries, ketchup
Hähnchensteak ,Pommes frites, Ketchup

99 Kč
100 g

Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše
Alergeny: 1, 3, 7
Fried chicken steak, potato mash
Hühnerschnitzel mit Kartoffelbrei

99 Kč

Smažený sýr, hranolky, kečup
Alergeny: 1, 3, 7
Fried cheese, french fries, ketchup
Gebratener Käse, Pommes frites, Ketchup

99 Kč

Dětská jídlá podáváme pouze dětem

ček

