^

Studené predkrmy

100g Humrový koktejl
115,100g Tresčí játra obložená
110,100g Šunka dušená s máslem a okurkou
90,50g Šunková rolka s křenem, máslo
60,75g Chřest v šunkové rolce, máslo, citron
100,28g Kaviár Malosol, máslo, toasty
307,65g Kaviár Malosol /28g/, šunková rolka s lososem, toasty
399,65g Kaviár Malosol /28g/, šunková rolka s humrem, toasty
370,75g Uzený losos pravý, máslo, citron, toasty
197,75g Uzený halibut, máslo, citron, toasty
197,75g Uzený tuňák, máslo, citron, toasty
197,				

Saláty
150g Míchaný salát /lolo rosso, paprika, tomaty, hlávkový salát, okurky,
karotka a balkánský sýr/ s italským dressingem
300g Velký míchaný salát s balkánským sýrem
300g Velký míchaný salát s tuňákem
300g Duhový salát / lolo rosso, hlávkový salát a opečená anglická slanina /
300g Velký míchaný salát z čerstvé zeleniny a kuřecími prsíčky
300g Řecký salát z čerstvé zeleniny a s olivami
250g Mozzarella s rajčaty a olivami
300g Velký míchaný salát s krevetami

75,150,170,170,195,175,150,205,-

Dressingy / italský,česnekový,sýrový z nivy/		

Polévky
3dl Chřestová krémová polévka, šlehačka
3dl Žampiónová krémová polévka

55,55,-

^

Teplé predkrmy
130g Moravské ragú gratinované se sýrem, citron
80g Teplý chřest s máslem, citron
120g Brokolice zapečená se sýrem
140g Palermské žampiony zapečené se sýrem
100g Grilovaná obří kreveta

85,85,105,90,190,-

^

Nase speciality

150g Guláš podle pražského kata Jana Mydláře, bramboráčky
200g Moravské ragú zapečené se sýrem, šopský salát
200g Kachna plněná / drůbeží játra, uzené/, červené zelí,
variace knedlíků a bramboráček
200g Staročeský talíř, červené zelí,variace knedlíků
200g Orientální Musaka / vepřová kýta, papriky, tomaty, lilek, česnek,
zapečená se sýrem
200g Svíčkové variace tři druhy omáček
200g Rumpsteak (jižní Amerika) s variací omáček
500g Mecenášský mix gril pro dvě osoby /plněná kachna,svíčková,
vepř. panenka, červené zelí a míchaná příloha

240,270,340,330,250,380,260,800,-

^

Minutky z veprové panenky
240,250,245,270,-

^

200g Grilovaná vepřová panenka se žampiónovou omáčkou
200g Grilovaná vepřová panenka s rokfórovou omáčkou
200g Strahovský řízek / vepřová panenka, šunka, sýr eidam/
200g Vepřová panenka plněná lososem / kari omáčka/

^

Minutky z krutích a kurecích prsícek
200g Kapsa z krůtích prsíček s hermelínem a šunkou
200g Krůtí prsa plněná hruškou / kari omáčka /
200g Gratinovaná kuřecí prsa s brokolicí a sýrem
200g Kuřecí soté s krevetami a žampiony
200g Kuřecí basketky v zázvorovém těstíčku

250,250,280,250,270,-

^

^

Minutky ze svíckové (jizní Amerika)
200g mBiftek Wellington / pečený v slanině a listovém těstě/
200g Biftek na pepři / pepřová omáčka/
200g Biftek po židovsku /s česnekovo - žampionovou omáčkou/
200g Svíčkové řezy s humrovou omáčkou
200g Svíčkové řezy a la Provance / jemná bylinková omáčka /
200g Filet mignon s Rokfórem / rokfórová omáčka /
200g Malostranský špíz v šunce a anglické slanině, flambovaný
200g Svíčková a la Stroganoff
200g Biftek na grilu po lovecku s brusinkami

350,345,345,340,330,335,350,330,345,-

Ryby

200g Pstruh na grilu, máslo, citron
200g Losos steak /filet/ na grilu se špenátovou omáčkou
200g Lososový pstruh na grilu /filet/
200g Mořský ďábel po provensálsku
200gTuňák na grilu / filet /

Vegetariánská jídla

200g Vaječná omeleta se zeleninou
200g Brokolice zapečená se sýrem
200g Provensálské brambory zapečené se sýrem
/ brokolice, míchaná zelenina, smetana /

Deserty

Palačinka s borůvkami a zmrzlinou, flambované s cherry
Flambovaná zmrzlina”Apollo”/kokosový dortíček
s čokoládovou náplní ,cherry brandy/
Cappriccio / vanilko-čokoládová zmrzlina s krémově
čokoládovou náplní
Ovocný míchaný pohár /borůvky,broskev/
Domácí jablkový závin s ořechy,šlehačka
Jablkový závin s ořechy a zmrzlinou , šlehačka
Zmrzlinový pohár s čerstvým ovocem
Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou

235,320,335,345,320,-

140,180,210,-

120,90,70,95,50,75,105,110,-

^

Pepřová
Rokfórová
Kari
Humrová

20,20,20,20,-

^

Krokety
Vařené brambory
Bramboráčky
Dušená ryže
Restované brambory po provensálsku
Teplá zelenina
Houskový knedlík

Prílohy

Omácky

Česneková
Žampiónová
Špenátová
Brusinková

Sýry

100g Niva , máslo		
100g Nakládaný hermelín , máslo 		
100g mentál, máslo		
150g Sýrový nářez pro 2 osoby / niva,hermelín,ementál /, máslo

45,45,45,45,45,45,45,-

20,
20,20,20,-

75,75,75,130,-

Menu

1. Moravské ragů zapečené se sýrem
Guláš podle pražského kata Jana Mydláře, bramboráčky
Jablkový závin s ořechy

250,-/ 9,5 Euro

2. Žampionová krémová polévka
Svíčková a lá stroganov, krokety a rýže
Flambovaná zmrzlina s ovocem, šlehačka

336,-/ 12,5 Euro

3. Chřestová krémová polévka
Vepřová pečeně červené zelí, houskové knedlíky
Jablkový závin s ořechy

222,-/ 8,5 Euro

4. Humrový koktejl
Šopský salát s dresinkem
Biftek po židovsku se žampiony, příloha
Flambovaná zmrzlina s ovocem

115,75,390,90,-			
670,-

5. Kaviár Malosol, šunková rolka s lososem, toasty
Šopský salát s dresinkem
Biftek se zeleným pepřem a žampionovým přelivem, příloha
Palačinky s borůvkami a zmrzlinou, flambované cherry

399,-			
75,-			
390,120,984,-

6. Kaviár Malosol, šunková rolka s humrem,toasty
Kachna plněná, červené zelí, houskový knedlík
Flambovaná zmrzlina

370,340,90,800,-

7. Palermské žampióny zapečené se sýrem,citrón
Šopský salát
Svíčková a lá Stroganov, příloha
Domácí jablkový závin s ořechy

90,75,375,75,615,-

