JÍDELNÍ LÍSTEK
PŘEDKRMY
1 100g Domácí paštika z kuřecích jatýrek
			 s tymiánem,brusinkami a bagetkou
2 150g Sýrová variace s hruštičkou a medem
3 50g
			

Tapenáda z oliv a kaparů
s opečeným toustem a bagetkou

4 100g Glazované hruštičky s gorgonzolou
			 a rukolou balené v parmské šunce

HLAVNÍ JÍDLA
89,89,-

79,-

93,-

5 100g Lososový tataráček s čerstvou bazalkou,
			 cibulkou a kapkou smetany, toust
139,6 70g
			

Carpaccio s rukolou a hoblinkami
parmazánu,citron a toust

139,-

13 200g Vykoštěná filátka z pstruha
			 s mátou a grilovaným plátkem citrónu

179,-

14 200g
			
			
			

Vykoštěná filátka z pstruha
s grilovaným lilkem, cherry rajčaty,
bazalkovo-rajčatovou omáčkou
a parmazánem

209,-

15 200g Grilovaný losos v sezamové krustě
			
na lůžku z trhaných salátů

236,-

16 200g Losos na hnízdě z listového špenátu

255,-

17 200g Losos s bazalkovým přelivem
			
a parmazánovou rýží Venere

285,-

18 200g Steak z lososa s grilovanou zeleninou,
			
bylinkovým máslem a pečenou bramborou
			
s pažitkovým dipem
299,19 200g Kuřecí prsa zapečená s chřestem
			
a mozzarellou, máslová omáčka

159,-

59,-

20 200g Medailonky z kuřecích prsíček
			 s hříbkovou omáčkou s čerstvým tymiánem 165,-

8 200g Grilovaná zelenina gratinovaná
			 s mozzarellou a plátky rajčat s česnekem

89,-

21 200g Středomořská kuřecí prsíčka
			
s grilovanou zeleninou

165,-

9 100g Grilovaná mozzarella v parmské šunce
			 s bazalkovým pestem a omáčkou z rajčat

99,-

22 200g Kuřecí prsíčka s provensálskými rajčaty
			
z grilu a bazalkovým přelivem

159,-

23 200g Šťavnatá kuřecí prsíčka
			
s glazírovanou baby karotkou,
			
gratinované brambory s vůní muškátu

189,-

24 200g Filátka z grilovaných kuřecích prsíček
			
s jemnou balzamikovou omáčkou,
			
parmazánová rýže Venere

199,-

25 300g Grilovaná krkovička na pepři
			
se smaženou cibulkou

175,-

26 300g Texaský steak z krkovičky
			
na chilli fazolích se slaninou

175,-

7 5ks

Smažené švestky ve slanině

10 70g Uzený losos s máslem,citronem a toustem 119,-

DOMÁCÍ POLÉVKY
11 Cibulová polévka s hoblinkami parmazánu
a krutony
12 Jemný krém z hříbků a brambor
s lanýžovým olejem a krutony
Polévka dle denní nabídky

45,-

55,35,-

Hovězí steaky připravujeme MEDIUM
Úpravu lze změnit dle Vašeho přání
27 300g Grilovaná vepřová krkovička
			
se špetkou skořice a kapkou brandy

175,-

28 300g Farmářský steak z krkovičky
			
s opečenou slaninou a cibulovými kroužky,
			
bramboráčky
209,29 200g Panenská svíčková
			
špikovaná lahodnou hruštičkou
			
s omáčkou z gorgonzoly
30 200g Filátka z vepřové panenky
			
s červenou cibulkou v balzamiku,
			
šťouchané brambory v cuketové košilce
31 200g Grilovaná vepřová panenka,
			
pečená brambora s pažitkovým dipem

175,-

205,-

39 250g Hovězí biftek s bylinkovým máslem
			
a otýpkou z parmské šunky a rukoly

359,-

40 250g Hovězí biftek s hříbkovou omáčkou

359,-

41 250g Hovězí biftek s grilovanou zeleninou
			
a pepřovou omáčkou

369,-

42 250g Hovězí biftek s omáčkou
			
z Portského vína a brusinek

349,-

43 200g Chilli gulášek z hovězí svíčkové
			
s bramboráčky

305,-

44 150g Hovězí tataráček
			
se 6-ti topinkami

199,-

			

/připravujeme na výslovné přání zákazníka/

199,-

32 200g Medailonky z vepřové panenky
			
proložené a gratinované třemi druhy sýra
a zeleným pepřem v jemné hořčičné omáčce 199,		
33 200g Medailonky z panenské svíčkové
			
s hříbkovou omáčkou s čerstvým tymiánem,
			
gratinované brambory s vůní muškátu
209,-

TĚSTOVINY a RISOTTA
45 400g Spaghetti Bolognese,parmazán

129,-

46 400g Spaghetti Aglio olio e Peperoncino,
			
parmazán

109,-

34 200g Pekelná jatýrka dle Lucifera

125,-

47 400g Spaghetti s bazalkou, mozzarellou, cibulkou
			
a rajčaty,parmazán
134,-

35 200g Mix Charleston

199,-

48 400g Spaghetti s olivami, grilovanými cherry
			
rajčátky a parmskou šunkou,parmazán

130,-

49 400g Tagliatalle s houbovou omáčkou
			
a lanýžovým olejem,parmazán

155,-

329,-

50 400g Krémové tagliatelle s krevetami,
			
rukolou a hoblinkami parmazánu

159,-

239,-

51 400g Tagliatelle s kuřecím masem,
			
grilovanou zeleninou a rajčatovou omáčkou,
			
parmazán
145,-

			
			

/nudličky z kuřecích prsou, hovězí svíčkové,
vepřové panenky, zeleniny a žampionů/

36 1ks
			

Jehněčí kolínko na rozmarýnu s listovým
špenátem a šťouchanými brambory

37 300g Česká bašta

			

255,-

/uzené maso,vepřová pečeně,zelí,knedlík,bramboráčky/

38 150g Jaschkův telecí řízek,
			
Vídeňský bramborový salát

52 400g Krémové risotto s hříbky,
			
sypané parmazánem

149,-

53 400g Risotto s lososem,listovým špenátem
			
a jemnou chutí bílého vína a smetany,
			
hoblinky parmazánu

165,-

54 400g Parmazánové risotto z rýže Venere
			
s kuřecím masem a bazalkou,parmazán 159,55 400g Gnocchi s listovým špenátem,smetanou
			
a hoblinkami parmazánu

135,-

56 400g Gnocchi s kuřecím masem,bazalkou
			
a ricottou,parmazán

155,-

PŘÍLOHY
69

Šťouchané brambory s cibulkou a pažitkou

39,-

70

Pařížské brambory s pažitkou

39,-

71

Smažené hranolky

35,-

72

Americké brambory

35,-

73

Bramboráčky

39,-

57 400g Gnocchi s vepřovou panenkou,sýrovou
			
omáčkou a fazolkami, parmazán

159,-

74

Parmazánová rýže Venere

45,-

58 400g Lasagne

135,-

75

Grilovaná zelenina

49,-

76

Fazolové lusky na slanině a cibulce

49,-

77

Bageta s bylinkovým máslem

49,-

78

Ošatka pečiva

15,-

SALÁTKY
59 200g Šopský salát

69,-

60 200g Míchaný salát s kuřecím masem,
			
mozzarellou a dressingem

95,-

DEZERTY
79

Domácí cheesecake s jahodovou omáčkou 85,-

95,-

80

Karamelové banány s chutí karibského rumu
a pomeranče s praženými dýňovými semínky

65,-

81

Kousky banánu v medu a chilli s kopečekem
vanilkové zmrzliny a šlehačkou
79,-

82

Tiramisu-mražené

SALÁTY

83

Kopeček vanilkové zmrzliny se šlehačkou
a ovocem
55,-

63 300g Charlestonský „řecký“ salát
			
s červenou cibulkou a gratinovaným sýrem 124,-

84

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou
a šlehačkou

89,-

64 300g Charleston Grand z trhaných salátů
			
s kuřecím masem ,grilovaným lososem
			
a jogurtovým dressingem

85

Kokosový sorbet v přírodním kokosu

99,-

86

Citrónový sorbet v přírodním citronu

89,-

87

Smažená jablíčka v těstíčku se skořicovým
cukrem,vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou 89,-

88

Box na jídlo

61 200g Listový salát s krevetami,
			
cherry rajčaty a vajíčkem
62 200g Míchaný zeleninový salátek
			
s olivovým olejem

139,-

65 300g Římský salát s lístky rukoly, sušenými rajčaty,
			
parmskou šunkou a parmazánem
135,66 300g Mix trhaných salátů s jablkem,
			
piniovými oříšky a gorgonzolou
67 300g Římský salát s ricottou a krevetami

79,-

56,-

119,129,-

68 300g Ceasar salát s kuřecím masem,
			
slaninou, krutony a hoblinkami parmazánu 149,-

Při bezlepkové dietě Vám rádi upravíme jídlo, informujte se prosím
o možnostech u obsluhujícího personálu.
Kuchyň je otevřena do 23:30 hod.
Poloviční porce jídel Vám rádi připravíme. Účtujeme 70% z ceny.
Gramáž jídel z mas je váha masa v syrovém stavu.
Gramáž těstovin a salátů je celková váha pokrmů.
V této restauraci neúčtujeme couvert.

7,-

