
 
 

 
 

MENU 
 

Malá jídla / Small dishes 
 

Vejce Benedikt na opečeném toustu s restovaným špenátem na cibuli, 

česneku a smetaně s chipsem ze zauzené slaniny a holandskou omáčkou 

(*1,3,7,10)  149 Kč 

 

Carpaccio z červené řepy podávané s balkánským sýrem, kari majonézou,  

listovým salátem a opečenými toasty 

Beetroot carpaccio served with Balkan cheese, curry mayonnaise, 

leaf salad and toasts 

(*1,3,7,)  289 Kč 

 

Polévka / Soup 

 

Kuřecí krémový kaldon se smetanou, kořenovou zeleninou,  

domácími nudlemi a žemlovými knedlíčky  

Creamy chicken soup with root vegetables,  

homemade noodles and dumplings 

(*1,3,7,9,)  119 Kč 

 

Hlavní jídla / Main courses 

 

Sandwich s grilovaným kuřecím prsíčkem, ledovým salátem, rajčetem, 

česnekovým dresinkem a vařeným vejcem podávaný s hranolkami 

Sandwich with grilled chicken breast, iceberg lettuce, tomato,  

garlic dressing and boiled egg served with fries 

(*1,3,7)  310 Kč 

  



 

Králičí stehno pečené na smetaně a kořenové zelenině, špikované zauzenou 

slaninou podávané s domácím karlovarským knedlíkem 

Rabbit leg baked in cream and root vegetables, topped with smoked bacon, 

served with homemade Carlsbad dumplings 

(*1,3,7,9)  389 Kč 

 

Smažené řízečky z vepřové panenky podávané s bramborovým pyré  

a listovým salátkem s cukrovými lusky mladého hrášku 

Fried pork tenderloin cutlets  

served with mashed potatoes, leaf salad with sugar snap peas 

(*1,3,7)  399 Kč 

 

Prsíčko a stehýnko z kukuřičného baby kuřátka podávané  

s Tagliatelly ze semolinové mouky a omáčkou z pečených paprik  

se smetanou a libečkovým olejem 

Corn baby chicken breast and leg served with semolina tagliatelle  

and roasted creamy pepper sauce and libacin oil 

(*1,3,7,9)  389 Kč 

 

Grilované filé z candáta s bramborovo - hráškovým pyré  

s blanšírovanou baby karotkou a kapustičkami  

s omáčkou z rajčátek San Marzano 

Grilled pike perch fillet with pea puree with blanched baby carrots  

and cabbage with San Marzano tomato sauce 

(*4,7)  419 Kč 

 

Dezert / Desserts 

 

Jablečný závin Esplanade se šlehačkou 

Apple strudel Esplanade with whipped cream 

(1,3,7,8,12)  129 KČ 

 

Výběr zmrzlin z cukrárny U Moučků jež několik let v řadě  

vyhrála Prague ice cream Festival 

A selection of ice creams produced by the pastry  

shop U Moučků, which won the Prague ice cream festival many times 

(3,7,8,12)  55 Kč 

jeden kopeček / one portion 


