Steaky

Saláty
Zeleninový salát s kuřecími prsíčky (450g) á la
gyros, řeckými tzatziki a opečenou pitou

Beef steak (200g) ze svíčkové, demi
glace omáčka s koňakem a zeleným
pepřem, grilované fazolové snopky ve
slanině a pečená brambora s cheddarem,
avokádovou salsou a domácím žervé
329 Kč
Grilovaná kuřecí prsíčka (180g) v parmské šunce na smetanovém listovém
špenátu s pečenými cherry rajčátky, naše máslové noky nebo smažené
bramborové chipsy

199 Kč

Grilovaná panenka (180g) souse vide na hříbkovém krémovém rizotu s
rukolou, šalotkami, parmazánem a olivovým olejem s letními černými lanýži

249 Kč

Steak z lososa (160g) na grilované zelenině s avokádovou
salsou a bylinkovou bagetou

269 Kč

Dětská jíd la

[ 150g prsíček

] 179 Kč

Řecký salát (450g) s grilovaným sýrem feta, olivami,
řeckými tzatziki a opečenou pitou

[ 150g sýru ]

179 Kč

Zeleninový salát se smaženými řízečky (450g)
z prsíček (¹) / panenky (²), garliccheese dipem a
bylinková bageta

(¹) 179 Kč / (²) 189 Kč

]
[ 150g řízečků

Listový salát s grilovaným kozím sýrem (450g)
v parmské šunce s macerovanou červenou
řepou, domácí žervé, pistácie a bylinková bageta

[ 150g sýru ]

199 Kč

JSOU URČENA POUZE DĚTEM

Špagety "POMODORI" (80g) s grilovanými kuřecími
prsíčky, sladkými rajčátky a sýrem

99 Kč

Rizoto (80g) s grilovanými kuřecími prsíčky,hráškem, mrkvičkou a sýrem

99 Kč

Medailonky z vepřové panenky (80g) na smetanovém listovém špenátu,
hranolky nebo naše domácí noky

99 Kč

Řízečky z kuřecích prsíček (80g) smažené nebo přírodní s bramborovou kaší

99 Kč

Smažený sýr (80g) s vařenými bramborami nebo hranolkami a kečupem

99 Kč

Grilované kousky lososa (80g) se smetanovou bazalkovou
omáčkou a bramborovou kaší nebo našimi máslovými noky

Burger "VEGETARIAN" (200g) s vegan
cheddarem, aioli vegan majónézou, salsa verde s
avokádem, zeleninovým salátkem a hranolkami

199 Kč

( červené fazole, polenta, quinoa, miso pasta, houby
a zelenina )

139 Kč

Těstoviny, rizoto, noky
Špagety aglio olio (350g) s česnekem, špetkou chilli, rukolou, sušenými
rajčaty a parmazánem
+ parmská šunka (50g)
+ krevety (100g)

159 Kč
30 Kč
90 Kč

179 Kč
Zeleninové krémové rizoto (450g) s grilovananými kuřecími prsíčky,
rsíček ]
p
g
0
15
[
parmazánem, brokolicí, karotkou, mangoldem, cizrnou a výhonky
Naše máslové noky (450g) se smetanovým listovým špenátem,
grilovanými kuřecími prsíčky, rajčaty a bazalkovým pestem
gratinované mozzarellou

Vegetariánská jíd la

]
[ 150g prsíček

189 Kč

Grilovaný uzený tempeh (450g) na smažené zeleninové
rýži v thajském stylu s mangoldem a křupavou cibulkou
( brokolice, karotka, nameko houby, miso, cizrna )

]
[ 100g tempeh

Grilovaná zelenina (270g) s balsamicem a extra virgin olivovým olejem,
avokádovou salsou a bylinkovou bagetou

189 Kč

179 Kč

