Business menu
Cena menu 295,- Kč/os.
Krémová bramborová polévka s opečenou slaninou
I. P
 anenka z mladého selátka s restovanými houbami
a pečenými plátky brambor
Počet: ............
II. T
 elecí řízečky na přepuštěném másle, podávané na lehkém bramborovém
salátu s francouzskou hořčicí a restovanou červenou cibulkou
Počet: ............
III. F
 ilet z candáta na pepři s tymiánem, kroupové rizoto,
smetanová vinaigrette s limetkou
Počet: ............
IV. Kuřecí „supreme“ plněné bylinkovým máslem s kousky
pečené zeleniny, bramborové pyré s pomerančovou kůrou
Počet: ............
V. S
 alát z červené řepy se zálivkou z javorového sirupu
a hořčice, trhaný kozí sýr a rozpečená bageta
Počet: ............
Panna cotta s hruškami a karamelovou omáčkou

Seznam obsažených alergenů
na vyžádání u obsluhy.

Coffee break

Business menu

295,- Kč/os.

Překapávaná káva, mléko, cukr
Káva bezkofeinová, mléko, cukr
Čaj – různé druhy s citrónem a medem
Džus –dle nabídky
Minerální voda
Neperlivá voda
Voda podávaná v karafách ochucená
čerstvou mátou, grepem, limetkou – citrónem

40,40,40,40,40,40,-

Krémová bramborová polévka
s opečenou slaninou

50,-

Bageta (šunka/sýr) 1,6,3,10,7
Panini s uzenou šunkou a rajčaty 1,3,4, 8
Mini sendvič (šunka, sýr, uzený losos) 1,3,7,4
Celozrnný croiassant s lososem 4,1,3,10
Zeleninové crüdité s bylinkovým dipem

50,50,50,50,50,-

II. T
 elecí řízečky na přepuštěném másle, podávané
na lehkém bramborovém salátu s francouzskou hořčicí
a restovanou červenou cibulkou

Sladké pečivo 2ks (dle nabídky)
Borůvkový muffin
Vanilkový krém s lesními plody
Čerstvé krájené ovoce
1,5kg (cca pro 10 os.)

45,45,45,-

I. P
 anenka z mladého selátka s restovanými houbami
a pečenými plátky brambor

III. F
 ilet z candáta na pepři s tymiánem, kroupové rizoto,
smetanová vinaigrette s limetkou
IV. K
 uřecí „supreme“ plněné bylinkovým máslem s kousky
pečené zeleniny, bramborové pyré s pomerančovou kůrou
V. Salát z červené řepy se zálivkou z javorového sirupu
a hořčice, trhaný kozí sýr a rozpečená bageta

380,Panna cotta s hruškami a karamelovou omáčkou

Příplatek za bezlepkové pečivo

5,-

Menu nabídka se částečně mění v návaznosti na dostupnost sezónních surovin.
O skladbě menu Vás budeme informovat při rezervaci termínu.
Na požádání Vám rádi připravíme nabídku jídel
v bezlepkové nebo vegetariánské variantě.

Seznam obsažených alergenů
na vyžádání u obsluhy.

