
SMALL DISHES

Cured local fish • grapefruit • lime crème  210
Timut  pepper 

Spiced carrots • fermented cauliflower • radish 185
cucumber • coriander

Beef tartare "Maximilian"   250
sourdough toasts • spicy mayonnaise

House charcuterie board • selection of our  365
charucterie and pickles (for 2)

Cheese board • selection of local and regional  195
European cheeses with chutney, pickles and bread

Ouefs en meurette • poached egg 189
in burgundy wine sauce • lardons • toasted brioche

Cheese gratin • with sourdough chips 165

Maximilian mezze • 3 vegetarian spreads 195
marinated vegetables • house pickles • salad and 
fresh bread

Roasted vegetables • with chickory  185
and warm goat cheese

Avocado on grilled sourdough • walnuts 165
radish • fresh greens • green goddess dressing

Quiche Lorraine • mixed green salad 185
herb crème fraîche

Vegetable quiche • mixed green salad 175
herb crème fraîche

Soup of the day 75

MAIN COURSES

Original Viennese veal schnitzel • 355
parsley potatoes • cucumber salad         

Braised pork cheeks • truffle potato purée 355

apple cabbage salsa

Rib eye steak 300g   590
55 days dry aged Austrian organic beef

Tamarind glazed duck breast • sweet potato  365
wild broccoli, bok choi 

Acqua Pazza • salmon trout • tomatoes 395
fennel • black olives • cavolo nero

Poached sturgeon with beluga lentils 495
pickled fennel • trout caviar • caper sauce

Variation of winter vegetables • quinoa 295
poached egg • walnuts

Steak frites •  Austrian organic flank steak 330
cafe de paris • steak fries

BOWLS

Tabouleh and hummus • fresh greens  196
avocado • lemon dressing

Fried chicken • gochujang ranch dressing 210
wakame • carrots • radish • fresh greens

Chickory and citrus salad with walnuts 165

Super food salad • quinoa • seeds • nuts 210
greens • veggies • green goddess dressing

SIDE DISHES

Truffle potato purée 85

Steak fries 75

Seasonal vegetables 75

DESSERTS

Chocolate fondant with curd semifreddo 115

Fruit dumplings with spiced plums 125
Becherovka ice cream

All prices are in CZK and include VAT. Ceny jsou uvedeny v Kč a zahrnují DPH.

MALÁ JÍDLA

Marinovaná ryba (místní chov) • grapefruit  210
limetkový krém • nepálský pepř 

Kořeněná karotka • nakládaný květák • ředkev  185
okurka • koriandr

Tatarský biftek  "Maximilian" • toasty z kváskového 250
chleba, pikantní majonéza

Prkénko s  lahůdkami • výběr z našich uzenin 365
s nakládanými okurkami (pro 2)

Sýrové prkénko • výběr z místních a evropských  195
sýrů s čatní, nakládanými okurkami a naším chlebem

Ztracená vejce v omáčce Meurette 189
omáčka z burgundského vína • slanina • opečená  brioška

Sýrový gratin • s čipsy z kváskového chleba 165

Maximilian mezze • 3 vegetariánské pomazánky 195
marinovaná zelenina • nakládané okurky • salát 
a čerstvý chléb

Restovaná zelenina • s čekankou a teplým  185
kozím sýrem

Avokádo na kváskovém chlebu • čerstvý salát         165
vlašské ořechy • ředkev • green goddess zálivka

Quiche Lorraine • míchaný salát 185
bylinková crème fraîche

Zeleninový quiche • míchaný salát 175
bylinková crème fraîche

Polévka dne 75

HLAVNÍ CHODY

Originální vídeňský telecí řízek •  355
pažitkové brambory • okurkový salát

Tažená vepřová líčka • lanýžové bramborové pyré 355
jablečno-zelná salsa

Steak z vysokého roštěnce 300g   590
55 dní stařené rakouské bio hovězí

Glazovaná kachní prsa na tamarindu • batáty 365
divoká brokolice • bok choi

Acqua Pazza • lososovitý pstruh • rajčata 395
fenykl • černé olivy • cavolo nero

Pošírovaný jeseter s beluga čočkou 495
nakládaný fenykl, pstruží kaviár, kaparová omáčka

Variace zimní zeleniny • quinoa 295
ztracené vejce • vlašské ořechy

Steak s hranolky • rakouský bio flank steak 330
omáčka cafe de paris • steakové hranolky

SALÁTOVÉ MISKY

Tabouleh a humus • čerstvá zelenina  196
avokádo • citronová zálivka

Smažené kuře • pikantní gochujang ranch zálivka 210
wakame • karotka • ředkev • čerstvá zelenina

Salát z čekanky a citrusů s vlašskými ořechy 165

Super food salát • quinoa • semínka • ořechy 210
salát • zelenina • green goddess zálivka

PŘÍLOHY

Bramborové pyré s lanýži 85

Steakové hranolky 75

Sezónní zelenina 75

DEZERTY

Čokoládový fondant s tvarohovým semifreddo 115

Ovocné knedlíky s kořeněnými švestkami 125
zmrzlina z Becherovky


