MENU
SALÁTY A NAŠE SPECIALITY
Salát s kozím sýrem a marinovanou červenou řepou 1,7
100 g kozího sýru, rukola, marinovaná pečená červená řepa,
dýňová semínka, espuma

165 Kč

Salát z marinované mozzarelly trochu jinak 1,7
100 g mozzarelly v ochuceném créme fraiche, limetka, citron,
čerstvá bazalka, chilli, rajčata a rukola

159 Kč

Salát Caesar s grilovaným kuřecím masem a slaninou 1,7
100 g grilovaných kuřecích prsou, slanina, římský salát, parmazán,
krutony, domácí zálivka

189 Kč

Avokádový salát s krevetami a mangem 1,2,7
100 g krevet, avokádo, salát mesclun, mango, cherry rajčata

219 Kč

Salát caprese 7
100 g mozzarelly, cherry rajčata, čerstvé listy bazalky, olivový olej, rukola

169 Kč

Kozí sýr nebo hermelín (dle Vašeho výběru)
gratinovaný s bylinkovou krustou 1,7
100 g kozího sýra nebo hermelínu, karotka, pikantní omáčka z pečené papriky

179 Kč

Hovězí carpaccio 1,7
80 g hovězího carpaccia, olivový olej, parmazán, rukola,
salát mesclun, obří kapary, limetka, bageta

219 Kč

Tartare z lososa a avokáda
50g marinovaný losos, avokádo, cherry rajčata, trukola, mesclun salát, toast

219 Kč

POLÉVKY
denní nabídku polévek najdete na baru anebo Vám ji poskytne obsluha
ČERSTVÉ TĚSTOVINY
Čerstvé těstoviny z pravé semoliny odebíráme z chráněné dílny Pasta fidli.
Čerstvé těstoviny s pikantním pestem 1,3,7
350 g porce; sušená rajčata, rukola, Pecorino

179 Kč

Čerstvé těstoviny s uzeným lososem 1,3,4,7
400 g porce; uzený losos, cherry rajčata, špenát, ricotta, smetana

195 Kč

Ravioli plněné ricottou a bazalkou, cuketou a cherry rajčata 1,3,7
350 g porce; cuketa, cherry rajčata

185 Kč

Gnocchi s kuřecím masem, špenát, sýrová omáčka 1,3,7
400 g porce; 100 g kuřecího masa, špenát, domácí sýrová omáčka

189 Kč

Gnocchi s houbami, sýrovou omáčkou a kuřecím masem 1,3,7
400 g porce; 100 g kuřecího masa, houby, domácí sýrová omáčka

189 Kč

VAFLE
Vafle s Nutellou a banánem 1,3,7,8
vafle, banán, Nutella
Vafle s mascarpone a jahodami
vafle, jahody, mascarpone

135 Kč

1,3,7

135 Kč

K PIVU NEBO VÍNU
Hummus s proužky čerstvé zeleniny (veganské) 1,5,8,9,11
hummus, olivy, okurka, mrkev, řapíkatý celer, pečivo

149 Kč

Nachos s guacamole (veganské) 1,8
180 g slaných nachos, domácí guacamole

116 Kč

bezlepkový chléb
DEZERTY, QUICHE, SENDVIČE
Naši širokou nabídku sladkých a slaných zákusků, koláčů, quichů
a sendvičů najdete ve vitríně u baru.

+ 20 Kč

