Studené

a

teplé

předkrmy

Ruský kaviár Malosol (Alergeny: 1, 3, 4, 7)

595,--

lososový kaviár podávaný na ledu s křepelčími vejci, tousty, máslem a citrónem (100 g)

Filátko z uzeného pstruha (Alergeny: 4)

185,--

s pikantním salátem z brambor Grenaille a okurek Cornichons (75 g)

Carpaccio z tuňáka žlutoploutvého s ředkví Takuan (Alergeny:1, 4, 11)

235,--

marinované s koprem a kapary, tobikko wasabi kaviár, sezam a bylinkový toust (80 g)

Tatarský biftek z hovězí svíčkové (Alergeny:1, 3, 10)

195,--

namíchaný dle tradiční receptury, topinky (80 g)

Grilovaní šneci po burgundsku (Alergeny: 1, 7, 14)

195,--

s česnekovou bagetou (6 ks)

Kachní Foie Gras s jablečným chutney (Alergeny: 1, 3, 7)

495,--

na domácí briošce (100 g)

Saláty
Salát s kozím sýrem a pečenou řepou (Alergeny:3, 7, 8,)

185,--

variace listových salátů se špenátem, s čerstvým kozím sýrem, řepou a pekanovými ořechy

César salát s kuřetem a anglickou slaninou (Alergeny: 1, 3, 4, 7, 10)

195,--

římské listy, krutony z bílého pečiva, hobliny parmazánu, zálivka s česnekem a ančovičkami

Caprese (Alergeny: 1, 7, 8)

145,--

mozzarella, tomaty, bazalka, olivový olej, balsamico ocet a bylinkový toust

Zahradní salát

145,--

variace salátů, tomaty, papriky, okurky s octovou zálivkou a olivovým olejem

Polévky
Lodníkova gulášová (Alergeny: 1)

65,--

s hovězím masem a bramborami

Žampiónový krém (Alergeny: 1, 7)

65,--

se šlehačkou

Italské

těstoviny

Tagliatelle alla tagliata (Alergeny: 1, 3, 7)

195,--

s plátky svíčkové, pečené na rozmarýnu s rukolou a čerstvým zeleným pepřem (100g)

Špagety s grilovanou zeleninou a tomatovou omáčkou
cuketa, paprika, lilek, cherry tomaty, sypané parmazánem

185,--

Rybí

speciality

Grilované královské krevety 5 ks (Alergeny:1, 2, 7)

495,--

vyloupané krevety na listovém salátu, domácí bylinková remuláda, česneková bageta

Candát s restovanou zeleninou „Ratatouille“ (Alergeny: 4)

365,--

filety z candáta s cuketou, paprikou, lilkem, cherry tomaty a bramborami Grenaille (200 g)

Losos „Teriyaki“ (Alergeny: 4, 6, 11)

345,--

filety z lososa na Teriyaki omáčce s jasmínovou rýží, zázvorem a Tobikko Wasabi kaviárem (200g)

Rizoto z mořských ryb a darů moře (Alergeny: 2, 4, 7, 14)

365,--

losos, tuňák, candát, tygří krevety, mušle, rak, Arborio rýže s šafránem (200 g)

Mušle (Alergeny: 4, 7, 9, 14)

295,--

nevyloupané slávky v celerovém vývaru s česnekem a bílým vínem, podávané s pečivem (450 g)

Z lávového grilu
Chateaubriand (pro dvě osoby) (Alergeny: 3, 7, 9)

930,--

hovězí svíčková, upravená dle Vašeho přání, s restovanou čerstvou zeleninou,
Bernaise omáčkou a Demi-glace a přílohou dle výběru (500 g)

Biftek s pravými hříbky a čerstvým chřestem v parmské šunce (Alergeny: 1, 7)

465,--

steak ze svíčkové se smetanovou omáčkou s hříbky a šťouchanými bramborami (200 g)

Tournedos ze svíčkové s Foie Gras (Alergeny: 7)

435,--

na špenátovém lůžku, proložená grilovanou zeleninou, opečené Grenaile (200 g)

Argentinský rumpsteak s fazolovými lusky (Alergeny: 1, 7)

395,--

s omáčkou z brandy a zeleného pepře, opečené Grenaile (250 g)

Domácí hamburger z hovězího Chuck Rollu

(Alergeny: 1, 3, 7, 10, 11)

285,--

s čerstvou zeleninou, karamelizovanou cibulí, čedarem, anglickou slaninou a hranolky (200 g)

Vepřová panenka s gorgonzolovou omáčkou (Alergeny: 1, 7)

285,--

podávaná s pečeným tomatem a pošírovanou zeleninou, opečené Grenaile(200 g)

Steak z vepřové pečeně s Dijonskou omáčkou (Alergeny:7, 10)

285,--

se šťouchaným bramborem a smaženou cibulkou ( 250 g)

Pečená Novozélandská jehněčí korunka s mátovou omáčkou (Alergeny:7, 8)
s listovým špenátem, pečeným česnekem, gratinovaným bramborem (220 g)

465,--

Speciality šéfa lodní kuchyně
Telecí líčka na červeném víně (Alergeny: 1, 7, 9)
s opečenou kořenovou zeleninou, celerovým chipsem a bramborovým pyré (200 g)

325,--

Konfitované kachní stehno s červeným a bílým zelím (Alergeny:1, 3, 7)

295,--

s domácím špekovým knedlíkem a smaženou cibulkou (250g)

Supreme z kukuřičného kuřete (Alergeny: 7)

285,--

s máslovým hráškem a bramborovým pyré (180g)

Králičí hřbet (Alergeny:7, 8)

285,--

pečený na cibulkách s divokým kořením a listovým špenátem, gratinované brambory (200 g)

Dezerty
Domácí lívance (Alergeny:1, 3, 7)

95,--

s žahourem a zakysanou smetanou

Zmrzlinový pohár „Tuti-fruti“ (Alergeny: 3, 7, 8)

95,--

tři druhy ovocné zmrzliny s jahodami, banánem a kiwi, šlehačkou, oříšky a čokoládovou polevou

Domácí cheesecake (Alergeny:1, 3, 7)

95,--

zdobený čerstvou mátou

Horká láska (Alergeny: 3, 7, 8)

95,--

horké lesní plody s mandlovým likérem na vanilkové zmrzlině

Domácí Tiramisu (Alergeny: 1, 3, 7)

95,--

s Amarettem, zdobená čerstvou jahodou

Domácí Sacher dort (Alergeny:1, 3, 7)

95,--

s meruňkovou marmeládou a šlehačkou

Na závěr
Talíř čerstvého ovoce

145,--

dle sezónní nabídky (5 druhů)

Sýrový talíř (Alergeny: 7, 8)

245,--

variace zahraničních a domácích sýrů, zdobených vlašskými ořechy, cereální tousty

Sandwich s uzeným lososem (Alergeny: 1, 3, 4, 7)
uzený losos, sýr gervais s bylinkami, salát, jarní cibulka, křepelčí vajíčko, citrón
Alergeny
1 obiloviny osahující lepek, 2 korýši a výrobky z nich, 3 vejce, 4 ryby, 5 jádra podzemnice olejné (arašídy)
6 sójové boby (sója), 7 mléko a výrobky z něj, 8 suché skořápkové plody, tj. ořechy, 9 celer, 10 hořčice,
11 sezamová semena (sezam) 12 oxid siřičitý a siřičitany v koncentraci vyšší než 10mg/kg,
13 vlčí bob (lupina) 14 měkkýši a výrobky z nich

Uvedené smluvní ceny jsou vč. DPH

195,--

