MICHAL KOREŠ
Kvalitní gastronomie nemusí být jen výsadou
velkých měst. Suroviny pro naše pokrmy odebírám
výhradně od regionálních dodavatelů a z místních
farem. Menu pro naše hosty sestavuji sezonní,
z trendy receptů s kombinacemi chutí. Zakládám
si na poctivém vaření tradičních pokrmů rovnou
od základu. V naší kuchyni navíc využíváme
moderních metod pomalého vaření ve vakuu
souse-vide.
Budu se na Vás těšit v naší restauraci a přeji
dobrou chuť.

MICHAL KOREŠ
Quality gastronomy does not have to be just
the privilege of the big cities. I source raw
materials for our dishes exclusively from regional suppliers and from local farms. Menu for
our guests I do compile seasonal, from trendy
recipes with combinations of flavors. I rely on
honest cooking of traditional dishes right from
the ground up. In addition, in our kitchen we use
modern methods of slow cooking in a vacuum
souse-vide.
I look forward to seeing you in our restaurant
and wish you good taste.

SALÁTY A BEZMASÁ JÍDLA • SALADS AND VEGETARIAN DISHES
350 g Thajské curry s cizrnou, dýně, sójové maso, jasmínová rýže (6) Vegan, Gluten Free
Thai curry, chickpeas, pumpkin, soy meat, jasmine rice (6)

195 CZK

350 g Caesar salát, krutony (1, 3, 4, 7, 8) • Caesar salad, croutons Vegetarian
– Kuřecí maso (1, 3, 4, 7, 8) • chicken meat
– Sójové maso (1, 3, 4, 6, 7, 8) • soy meat Vegetarian

165 CZK
195 CZK
205 CZK

POLÉVKY • SOUPS
0,25 l Silný hovězí vývar, játrové knedlíčky, kořenová zelenina, domácí nudle (1, 3, 9)
Beef consommé, liver dumplings, root vegetables, homemade noodles (1, 3, 9)
0,25 l Polévka dle denní nabídky. Obsluha Vám ráda sdělí, jakou dnes nabízíme
(alergeny: informace u obsluhy)

Soup of the day. Our staff will be happy to offer you which soup we have today

75 CZK

70 CZK

MALÁ JÍDLA • SMALL DISHES
100 g Kachní paštika, tymián, opečený chléb (1, 3, 7, 12)
Duck pate, thyme, toasted bread (1, 3, 7, 12)

125 CZK

100 g Variace nakládaných sýrů, cibulové chutney, pečivo (1, 3, 7, 12) Vegetarian
Pickled cheese, onion chutney, pastry (1, 3, 7, 12)

120 CZK

Ceny jsou uvedené v Kč, vč. DPH.
Prices are listed in CZK, including VAT

HLAVNÍ JÍDLA • MAIN COURSES
180 g Kančí guláš, špekový knedlík (1, 3, 7)
Boar goulash, bacon dumplings (1, 3, 7)

255 CZK

120 g Club sandwich, hranolky, tatarská omáčka (1, 3, 7)
Club sandwich, French fries, tartar sauce (1, 3, 7)

245 CZK

200 g Vepřový řízek, vídeňský bramborový salát (1, 3, 7 ,10)
Pork schnitzel, viennese potato salad (1, 3, 7, 10)

225 CZK

300 g Pečené kachní stehno, červené zelí, perník, bramborové noky (1, 3, 12)
Roasted duck leg, braised red cabbage, gingerbread, potato gnocchi (1, 3 12)

295 CZK

PŘÍLOHY A OMÁČKY • SIDE DISHES AND SAUCES
50 g Omáčky (BBQ, kečup, tatarská omáčka) (alergeny: informace u obsluhy)
Sauces (BBQ, ketchup, tartar)

35 CZK

200 g Smažené hranolky (-) • French fries (-)

65 CZK

120 g Míchaný zeleninový salát (-) • Mixed vegetable salad (-)

85 CZK

DĚTSKÉ MENU • KIDS MENU
80 g Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše
Chicken schnitzel, potato puree (1, 3, 7)

(1, 3, 7)

105 CZK

80 g Kuřecí plátek, máslo, hranolky (1, 7) • Chicken steak, butter, French fries (1, 7)

105 CZK

120 g Masové kuličky, rajská omáčka, těstoviny (1, 3, 7, 9)
Meat balls, tomato sauce, pasta (1, 3, 7, 9)

125 CZK

DEZERTY • DESSERTS
1 ks Dezert dle denní nabídky (alergeny: informace u obsluhy) • Daily offer cake

95 CZK

60 g Italská zmrzlina a sorbet GROM dle denní nabídky 1 kopeček (alergeny: informace u obsluhy)
Italian ice cream and sorbet GROM – upon the daily offer 1 scoop

45 CZK

Ceny jsou uvedené v Kč, vč. DPH.
Prices are listed in CZK, including VAT

SEZNAM ALERGENŮ
ALLERGENS

1

OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK • CEREALS CONTAINING GLUTEN
pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy
a výrobky z nich • wheat, rye, barley, oats, kamut or its hybridised
strains and their products

2

KORÝŠI • CRUSTACEAN
a výrobky z nich • and their products

3

VEJCE • EGGS
a výrobky z nich • and their products

4

RYBY • FISH
a výrobky z nich • and their products

5

PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY) • SEEDS OF GROUNDNUT (PEANUT)
a výrobky z nich • and their products

6

SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) • SOYBEANS
a výrobky z nich • and their products

7

MLÉKO • MILK
a výrobky z něj • and their products

8

SKOŘÁPKOVÉ PLODY • NUTS
mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy,
para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich • almonds, common
hazels, common walnuts, cashew nuts, pecan nuts, Brazil nuts,
pistachio seeds, macadamia nuts and their products

9

CELER • CELERY
a výrobky z něj • and their products

10 HOŘČICE • MUSTARD
a výrobky z ní • and their products
11

SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM) • SEZAME SEEDS
a výrobky z nich • and their products

12 OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY • SULPHUR DIOXIDE AND SULPHITES
v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13 VLČÍ BOB (LUPINA) • WOLFSBOHNEN (LUPINEN)
a výrobky z něj • and their products
14 MĚKKÝŠI • MOLLUSC
a výrobky z nich • and their products

Ceny jsou uvedené v Kč, vč. DPH.
Prices are listed in CZK, including VAT.

