česky
MENU

Antipasti
Tartara di manzo e cannolo al mascarpone
Hovězí tatarák se zauzeným žloutkem a canollou plněnou lanýžovým mascarpone

375

Carpaccio di branzino allo zenzero e scalogno, mayonese di mango ed insalatina di rape rosse
Carpaccio z mořského vlka s šalotkovým dresinkem se zázvorem, mango majonézou a salátem z červené řepy

365

Burrata di bufala, fichi cotti e gocce di balsamico
Buvolí burrata s pečenými fíky a balsamikem

285

Tonno e fegato grasso in brioche
Brioche s grilovaným foie gras, syrovým tuňákem, jablečným pyré, pomerančovou kůrou a omáčkou z grapy

395

Frittura di pancetta di maiale, ceviche di piennolo e mayonese al rafano
Fritovaný vepřový bok se salátem z uzených rajčat Piennolo a křenovou majonézou

315

Zuppa
Zuppa di pane e aglio ed uovo a 63° C
Polévka z jeruzalémského artyčoku s pečeným česnekem, vejcem vařeným na 63° C a chilli olejem

175

Pasta e Risotto
Tortellini all’anatra al brodo affumicato e porcini
Tortellini plněné kachním masem v uzeném vývaru s králičími ledvinkami a jablečným pyré

starter 295

main 365

Spaghetti Cacio e Pepe con gambereti, calamari e bottarga
Spaghetti Cacio e Pepe s kalamáry, krevetami a bottargou

starter 325

main 395

Risotto alle rape rosse, cappesante grigliate e schiuma di prezzemolo
Risotto se šťávou z červené řepy, grilovanými mušlemi sv. Jakuba a petrželovou pěnou

starter 375

main 425

Pappardelle al ragu’ di guancia di maiale Iberico, carciofi, porcini e borlotti
Pappardelle s ragú z vepřových líček Iberico s artyčoky, sušenými hřiby a fazolemi

starter 295

main 365

carne e Pesce
Petto d’anatra con gnocchi alla zucca e vegetali invernali, mandorle e ginepro
Pomalu pečená kachna, dýňové noky, zelenina, pěna z mandlového mléka a jalovcový sos

495

Coda di rospo cucinata nel burro, patate allo zafferano, endivia e vongole
Mořský ďas pošírovaný v másle, šafránové brambory, bílá čekanka a vongole

575

Piovra grigliata croccante alla fregola e melanzane
Chobotnice s lilkovým pyré, salátkem z fregoly a rajčat a omáčka z hořčičných semínek

525

Quaglia ripiena alla Catalana, risotto di faro, castagne e salsa di ciliegie essiccate al sole
Křepelka plněná kandovaným ovocem s kroupovým risottem, omáčkou s kaštany a sušenými třešněmi

545

Contorni
Patate arrostite • Pečené brambory
Zucchine fritte • Fritované cukety
Spinaci saltati • Špenátové soté
Insalata misticanza • Míchaný salát

95
95
95
95

Head Chef:
Sous Chef:
Sommelier:
Manager:
Manager:

Tomáš Černý
Tomáš Mezera
Ondřej Pokštefl
Ladislav Balogh
Jiří Talich

Zde exkluzivní výhody se zlatou Citi platební kartou!
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Si prega di rivolgersi al cameriere per i dettagli sulle allergie contenute nei nostri piatti.
Jídelní lístek s vyznačenými alergeny je k dispozici na vyžádání u obsluhy.

