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Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání | Information about allergens available upon request 

 

Amuse bouche 

 
Lososový gravlax marinovaný v moravské slivovici, 

červená řepa, créme fraîche, chlebový chips 

Salmon gravlax marinated in Moravian plum brandy, 
beetroot, créme fraîche, bread chips 

0,1l Pata Negra Cava D.O. Brut - Edición Antonio Gaudí Barcelona 

 
Tomatová polévka z pečených rajčat, parmezánový chips, bazalka  

Roasted tomato soup, parmesan chips, basil 
0,1l Cuatro Rayas Viñedos Centenarios Verdejo 

 
Grilovaná chobotnice, chilli, česnek, sezam, limetka 

Grilled octopus, chilli, garlic, sesame, lime 
0,1l Chardonnay/Pinot Blanc, Krásná hora 

 
Sorbet z černého rybízu 

Blackcurrant sorbet 

 
Steak z argentinské svíčkové, demi glace, opékané grenaille, česnek, petržel 

Argentinian sirloin steak, demi-glace, roasted grenaille, garlic, parsley 
0,1l Viña Real Rioja Crianza            

 
Polokoule z bílé čokolády, jahodový krém, náš piškot 

White chocolate hemisphere, strawberry cream, our sponge cake 
0,04l Porto White 

 
 
 

 Menu 1890 CZK 
Vinné párování / Wine pairing 690 CZK 
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Salát z černé čočky, zelenina, červená řepa 
Black lentil salad, vegetables, beetroot 

290 CZK 
 

Grilovaný kozí sýr, rukola, vlašské ořechy 
Grilled goat cheese, arugula, walnuts 

320 CZK 
 

Lososový gravlax marinovaný v moravské slivovici, 
červená řepa, créme fraîche, chlebový chips 

Salmon gravlax marinated in Moravian plum brandy, 
beetroot, créme fraîche, bread chips 

360 CZK 
 

Restovaná kachní játra, bílé víno, bylinková bageta 
Sautéed duck liver, white wine, herb baguette 

410 CZK 
 

Grilované krevety, avokádový tartar, batáty 
Grilled shrimps, avocado tartar, sweet potatoes 

420 CZK 
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Tomatová polévka z pečených rajčat, parmezánový chips, bazalka 
Roasted tomato soup, parmesan chips, basil 

190 CZK 
 

Vývar z hovězího žebra, kořenová zelenina, libeček, domácí nudle 
Beef short rib broth, root vegetables, lovage, homemade noodles 

210 CZK 
 

Staročeská kulajda, houby, vejce 63° 
Old Bohemian creamy dill soup, mushrooms, egg 63° 

230 CZK 

Thajské žluté kari, kokosové mléko 
s cizrnou / s kuřecím masem / s krevetami 

Yellow Thai coconut curry 
with chickpea / with chicken breast / with shrimps 

490 CZK / 590 CZK / 690 CZK 

Krémové rizoto, z červené řepy, parmezánový chips 
Creamy beetroot risotto, parmesan chips 

390 CZK 
 

Domáci tagliatelle al sugo di pomodorini e basilico, 
vegetariánské / s kuřecím prsem / 

s krevetami 
Homemade tagliatelle sugo di pomodorini e basilico, 

vegetarian / with chicken breast / 
with shrimps 

390 CZK / 460 CZK / 490 CZK  
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Kuřecí supreme sous-vide, feta, dip ze sušených rajčata a kapar 
Sous-vide chicken supreme, feta cheese, dried tomato and caper dip 

590 CZK 
 

Filet z lososa, bylinky 
Salmon fillet, herbs  

590 CZK 
 

Filírované kachní prso, omáčka z červeného vína a švestek 
Filleted duck breast, red wine and plum sauce 

690 CZK 
 

Telecí líčka na víně, kořenová zelenina 
Veal cheeks in wine, root vegetables 

690 CZK 
 

Vepřový tomahawk 
Pork tomahawk 

690 CZK 
 

Grilovaná chobotnice, chilli, česnek, sezam, limetka 
Grilled octopus, chilli, garlic, sesame, lime 

790 CZK 
 

Steak ze žlutoploutvého tuňáka, teriyaki omáčka  
Yellowfin tuna steak, teriyaki sauce 

890 CZK 
 

Steak z argentinské svíčkové, česneková demi glace 
Argentinian sirloin steak, garlic demi glace 

1090 CZK 
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Steakové hranolky 
Steak fries 

130 CZK 
 

Bramborová kaše 
Mashed potatoes 

130 CZK 
 

Jasmínová rýže 
Jasmin rice 

130 CZK 

Opékané grenaille 
Roasted grenaille 

130 CZK 
 

Variace listových salátů, vinaigrette 
Lettuce, vinaigrette 

140 CZK 
 

Sezónní grilovaná zelenina 
Seasonal grilled vegetables 

140 CZK
 

Grilované fazolové lusky, slanina, cibulka 
Grilled green beans, bacon, onion  

160 CZK 
 

Zelený pepř  
Green pepper 

90 CZK 

Modrý sýr 
Blue cheese 

90 CZK 

Barbecue 
Barbecue 
90 CZK 

 
 
 
 
 
 
 
 

Couvert 45 CZK  
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Salát z čerstvého ovoce, sirup z máty a levandule 
Fresh fruit salad, mint and levander syrup 

190 CZK 
 

Čokoládový fondán, vanilková zmrzlina 
Chocolate fondant, vanilla ice cream 

240 CZK 
 

Dortík z hořké čokolády, malinová redukce, meringue 
Dark chocolate cake, raspberry reduction, meringue 

260 CZK 
 

Polokoule z bílé čokolády, jahodový krém, náš piškot 
White chocolate hemisphere, strawberry cream, our sponge cake 

290 CZK 
 

Výběr moravských sýrů 
Moravian cheese selection 

290 CZK 
 

Sorbet z černého rybízu 
Blackcurrant sorbet 

80 CZK 
 

Vanilková zmrzlina 
Vanilla ice cream 

80 CZK 
 

/ další zmrzliny a sorbety dle denní nabídky 
other ice creams and sorbets according to the daily offer / 

 
 


