JÍDELNÍ LÍSTEK | MENU
POLÉVKA | SOUP

dle denní nabídky, s chlebem, of the day, with bread

47

K VÍNU | WITH WINE
směs oříšků | mixture of nuts		46
olivy | olives
64
halloumi sýr | halloumi cheese
84

nakládaný v česnekovém oleji s petrželkou
marinated in garlic oil and parsley		

MALÁ JÍDLA | SMALL DISHES
bagel dle denní nabídky | bagel of the day
domácí paštika | home-made pate
quiche
staropražský párek s křenem a hořčicí
sausage with horseradish and mustard

79
76
38
68

POMAZÁNKY | DIPS AND SPREADS
domácí škvarková pomazánka | home-made crackling spread
hummus
tvarohová pomazánka | cottage cheese spread

68
69
63

dip z červené řepy – pantzarosalata
beetroot dip – pantzarosalata

63

se sušenými rajčaty a čerstvou bazalkou
with dried tomato and fresh basil

SÝRY | CHEESE
halloumi sýr | halloumi cheese 	

84

grilovaná mozzarella | grilled mozzarella

84

nakládaný v česnekovém oleji s petrželkou
marinated in garlic oil and parsley		
s prosciuttem a domácím petrželkovým pestem
with prosciutto and home-made parsley pesto

lehce ogrilovaný kozí sýr | lightly grilled goat cheese 	
s lanýžovým medem, with truffle honey

108

SALÁTY | SALADS
Caprese | Caprese Salad

mozarella, rajče, čerstvá bazalka, mozarella, tomato, fresh basil

Ceasar’s salát se slaninou | Ceasar’s Salad with bacon
římský salát, česnekové krutony, parmazán, slanina
romaine lettuce, garlic croutons, parmesan, bacon

84
108

Řecký kuskus | Greek Couscous

73

Čočkový salát | Lentil Salad

58

Salát Nicoise | Nicoise salad

84

rajčata, olivy, balkánský sýr, tomato, olives, feta
čočka, sušená rajčata, niva, marinovaná červená cibule,
pražená slunečnicová semínka
lentil, dried tomato, blue cheese, marinated red onion,
roasted sunflower seeds
brambory, zelené fazolky, tuňák, černé olivy, vejce
potatoes, green beans, tuna fish, black olives, egg

DEZERTY | DESSERTS

cheescake
59
čokoládový koláč ze 77% čokolády
59
chocolate cake of 77% chocolate		
koláče dle denní nabídky | cake of the day
59
domácí zmrzlina, 1 kopeček | home-made ice cream, 1 scoop
25
dle denní nabídky, in according with daily offer

Poloviční porce účtujeme 70 % z ceny.
...a další dle aktuální nabídky ...further offer see in daily menu

