TEPL PŘEDKRM
TEPLÝ
Kukuřičná placka s trhaným kuřecím v chilli omáčce s limetovou majonézou,
avokádem a sýrem chedar

89 Kč

STUDENÝ PŘEDKRM
Carpaccio z kedlubny se smrkovým olejem a lehce uzeným okounem

115 Kč

POLÉVKY
Z pečených rajčat a paprik s bazalkovým pestem a bylinkovou mozzarellou
Drůbežíí v
vý
ývar s pečenou zeleninou, masem a nudlemi
ývar

75 Kč
65 Kč        

HLAVNÍ CHODY
Hovězí pastrami v pšenično-žitném chlebu s hořčicí, nakládanou okurkou,
červenou cibulí a kaparovou tatarskou omáčkou
Vepřová BBQ žebra se zeleninovým crudités ve whiskey majonéze
s pečenými bramborami
Tvarohové nočky s kuřecími kousky, grilovanou zeleninou se sušenými rajčaty
Casarecce se žampiony, olivami, čerstvým špenátem a parmezánem
Špagety s pancettou, chilli, česnekem, rajčátky, bazalkou a parmezánem

195 Kč
270 Kč
190 Kč
180 Kč
180 Kč

DĚTSKÁ JÍDLA
Přírodní kuřecí plátek s bramborou kaší a zeleninovým salátem
Nilský okoun s batátovými hranolkami a citronovým creme fraiche
Nilský
Špagety s rajčatovou omáčkou a sýrem

75 Kč
115 Kč
85 Kč

AFRICKÁ JÍDLA
Mosambické piri piri kuře se smaženými batáty, chilli omáčkou
a jarním salátem
Pštrosí ragú s červeným jihoafrickým vínem na batátovém pyré
se zeleninovou slámou
Filátko z nilského okouna pečené na limetovém másle s rajčatovou rýží Jollof
Africká klobása Boerewors s grilovanými rajčátky, červenou cibulí
a pšenično-žitným chlebem
Namibijský hovězí flap steak s grilovanou šalotkou, žampiony
Namibijský
a pečenými brambory s uzenou paprikou

240 Kčč
250 Kč
260 Kč
290 Kč
290 Kč

SALÁT
Hlávkový salát s dresingem z podmáslí s grilovaným kuřecím masem,
Hlávkový
ředkvičkami, hráškem a krutony
T stovinový
Tě
stovinový salát s kousky marinovaného lososa, okurkami
a rajčaty v krémovém dresingu s koprem
Rajčatový
atový salát s kousky grilované bagety, bazalkou,
atový
červenou cibulí a česnekem

160 Kč
180 Kč
130 Kč

DEZERTY
Drobenkový koláč s ovocem dle sezónní nabídky
Drobenkový
Limetový cheesecake s kandovanou kůrou
Limetový
Kopeček zmrzliny nebo sorbetu dle denní nabídky

65 Kč
75 Kč
35 Kč

OCHUTNEJTE K PIVU
Utopencový salátek
Nakládané tuzemské sýry
Vepřový konﬁt
Salát s cizrnovým hummusem

59 Kč
89 Kč
89 Kč
69 Kč

