DEGUSTAČNÍ MENU
DEGUSTATIONSMENÜ / TASTING MENU

Vitello tonnato – jemné plátky telecího masa
s tuňákovou majonézou (1, 3, 9)
Vitello tonnato – feine Kalbsﬂeischscheiben
mit Thunﬁsch-Mayonnaise
Vitello tonnato - thin slices of veal with tuna mayonnaise

Rulandské šedé, Sonberk, pozdní, sběr 0,1l
Barva jiskrná a zlatavá se světle žlutými okraji. Vůně tropického
ovoce, citrusů a pomela. Chuť je hutná, komplexní a plná.
Primární ovocnost zralé broskve a meruňky je doplněná tóny
exotických plodů.

Pečená kachní játra foie gras, karamelizovaná jablka,
švestky a demiglace (1, 7, 9)
Gebratene Entenleber Foie Gras, karamellisierte Äpfel,
Pﬂaumen und Demi-Glace
Roast duck liver foie gras, caramelised apples, plums
and demi-glace

Sauvignon Blanc, Piálek a Jägr polosuché 0,1l
Krásný ovocný styl sauvignonu doplněný zelenou paprikou.
Zaujme svou jemností a v kombinaci s menším zb. cukrem
a příjemnou kyselinkou. Doporučujeme k paštikám a krémovým
polévkám.

Kulajda se zastřeným vejcem (1, 3, 7, 9)
Kartoﬀel-Pilz-Suppe mit verlorenem Ei
Kulajda (traditional Czech dill soup) with poached egg
Kachní prso, dýně, kořenová zelenina,
omáčka z hrubozrnné hořčice (1, 3, 7, 9)
Entenbrust, Wirsingkohl, Kürbis, Wurzelgemüse,
Grobkörniger Senf Cremesauce
Duck breast, kale, pumpkin, root vegetables
whole grain mustard cream sauces

Cabernet Sauvignon La Mascota 0,1l
La Mascota Cabernet je produkován ve velmi omezeném
množství na nejlepších vinicích jménem La Mascota, situovaných
v Cruz de Piedra, Maipú, Mendoza. Toto víno zraje po dobu 12
měsíců v amerických a francouzských dubových sudech.
Vůně černého rybízu a malin.

Čokoládový fondán, zmrzlina
Schokoladefondant, Eis
Chocolate fondant, ice cream

Porto Valdouro Rosé 0,04l
Víno zářivé růžové barvy vyráběné výhradně z červených hroznů.
Intenzivní aroma červeného ovoce. Portské víno plné života s
aroma malin, třešní a angrešt

(1, 3, 5, 7, 8)

PRO DVĚ OSOBY
FÜR ZWEI PERSONEN
FOR TWO PERSONS

2050
Kč

PÁROVÁNÍ S VÍNY
PAARUNG MIT WEIN
PAIRING WITH WINE

2650
Kč

Dovolte abych Vám za sebe a náš kuchařský tým popřál dobrou chuť“.
Erlauben Sie mir, Ihnen für mich sowie für das Kochteam einen guten Appetit zu wünschen“.
On behalf of myself and our culinary team, may I wish you ‚bon appétit‘”

Svatopluk BALCÁREK
šéfkuchař / Chef

