
25. - 29. května 2020
11:00 - 19:00

Dobrou chuť Vám přeje náš Executive Chef Scott Van Wagenen a jeho tým.
Pokud trpíte alergiemi či nesnášenlivostí na určité druhy potravin, dejte prosím vědět obsluze.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a zahrnují DPH.

PONDĚLÍ

Houbový krém  55

Králičí roláda se sušenými rajčaty, houbami  a 179

pyré z červené čočky s hořčičnou omáčkou

Tagliatelle s hráškem, chřestem a sýrem pecorino 169

ÚTERÝ

Gulášová polévka 55

Kuřecí prso s krupicovými knedlíčky, chřestem a 179

hráškem 

Pečené cukety se salátem ze zelených fazolek 169

STŘEDA

Hrachová polévka s pancettou 55

Kari s pstruhem lososovitým a jasmínovou rýží 179

Špenátový dahl s chapati 169

 

ČTVRTEK

Gazpacho  55

Kachní játra na cibulce a víně Marsala  179

se šťouchaným bramborem 

Sambal brambory s bok choi a 169

pošírovaným vejcem

PÁTEK

Rajčatová polévka s bazalkou 55

Kachní prso s plněnými meruňkami a bulgurem  179

Cannelloni s ricottou, hráškem a omáčkou 169

z šalvějového másla

STÁLÁ NABÍDKA

Maxi burger  225

150g mleté bio hovězí, konfitovaná rajčata, míchaný 

salát, čerstvá cibule a pikantní majonéza, podávané se 

steakovými hranolky a bylinkovou majonézou

(možnost připravit i vegetariánskou variantu)

Vafle s trhaným vepřovým masem na korejský 185

způsob s kimchi, pošírovaným vejcem,

ředkvičkou a řasou nori

Velký masový vývar s grilovanou kachnou, 189

rýžovými nudlemi, výhonky, vejcem a bylinkami

Velká nudlová polévka s marinovaným tofu, 189

grilovaným rajčetem, řasou nori a bylinkami

Poke bowl se sojovým masem s omáčkou teriyaki, 165

kimchi, zeleninou, řasou wakame a

wasabi dresinkem (volitelné vejce)

DEZERTY

Buchtičky se šodó        75

Sezonní ovoce s čerstvým tvarohem a medem          65

   

 BUSINESS LUNCH MENU 365 CZK
Menu zahrnuje polévku, hlavní chod, dezert s kávou a domácí limonádu bez omezení.



May 25 - 29, 2020
11 a.m. - 19 p.m.

BUSINESS LUNCH MENU 365 CZK
Menu includes soup, main course, dessert and coffee with unlimited homemade lemonade.

Bon appétit courtesy of our Executive Chef Scott Van Wagenen and his team.
Please let your server know of any allergies or intolerances and we can adjust dishes accordingly. 

All prices are in CZK and include VAT.

MONDAY

Cream of mushroom 55

Rabbit roulade with sun dried tomatoes, 179

mushrooms, red lentil puree, mustard sauce

Tagliatelle with fresh peas, asparagus, pecorino, 169

white wine, herbs

TUESDAY

Gulash soup 55

Farma Klinec chicken breast, semolina dumplings, 179

asparagus, fresh peas

Roasted zuchinni with fresh green bean salad 169

WEDNESDAY

Yellow split pea with pancetta 55

Fish yellow curry, jasmine rice  179

Spinach dahl, chapati 169

THURSDAY

Gazpacho 55

Duck liver with onions and marsala wine and  179

mashed potatoes

Sambal potatoes with bok choi and 169

poached egg

FRIDAY

Tomato and basil 55

Glazed duck breast, stuffed apricots, bulgur 179

Canneloni, ricotta, peas, sage butter sauce 169

MAXI SPECIALS

Maxi burger  225

150g ground organic beef, confit tomato, mesclun salad,  

fresh onion, spicy mayonnaise, served with steak fries

(vegetarian version is also available)

Waffles with korean pulled pork with kimchi, 185

poached egg, daikon and nori

Big bowl of noodles with seared duck breast, 189

rice noodles, sprouts, egg, mint, basil, coriander

Big bowl of noodles with tofu, rice noodles, nori,  189

herbs and grilled tomato

Vegan poke bowl with soy “chicken” teriyaki, rice,  165

wakame, kimchi, wasabi dressing, veggies 

(optional egg)

DESSERTS

Sweet dumplings with creme anglaise     75

Fresh seasonal fruit with fresh curd and honey                        65

 


