DEGUSTAČNÍ MENU

sumec
ponzu, tonik okurka, čínské zelí, jablko Granny Smith, furikake chips
Le Diamant, Blanc de blanc, Brut 2007
šneci
petrželovo-kroupové rizoto, sladkokyselá mrkev, červená řepa, lanýžová espuma, pecorino
Le Poète, Pinot Blanc, Polosuché 2015
jeseter
červené zelí, pyré ze sladkých brambor, polenta, humří bisque
Le Joyeux, Müller Thurgau, Suché 2015
husa
listové těsto, celerové pyré, rebarbora, datle, řapíkatý celer, brusinkové jus
Ton Coeur, Pinot noir rosé, Polosuché 2016
tonka panna cotta
čokoládová espuma, popcorn, pomerančový gel, med, malinový sorbet
La Muse, Pinot blanc barrique, Suché 2014
krupicová kaše
karamelizovaný banán, ananas, čokoládová zemina, espuma z lesního ovoce
La Perle, Rosé de Noirs, Sec 2013
selekce sýrů
řapíkatý celer, hroznové víno, vlašské ořechy, džem
Le Précieux, Neronet, fortifikované víno 2015

degustační menu
párování vín Salabka

1350
850

PŘEDKRMY
sumec, ponzu, tonik okurka, čínské zelí, jablko Granny Smith, furikake chips

280

šneci, petrželovo-kroupové rizoto, sladkokyselá mrkev, červená řepa, lanýžová espuma, pecorino

225

hovězí tatarák, zauzená wasabi majonéza, ředkev, křupavá quinoa, tapioka chips

240

foie gras crème brûlée, gel z dezertního vína, granátové jablko, ostružina, hruška,
červený rybíz, brioška

315

jarní salát, mix listů, jablko, kedlubna, ředkvička, okurka, cuketa, pomeranč,
avokádo, pekanové ořechy, pomerančový vinaigrette

150/250

HLAVNÍ JÍDLA
jeseter, červené zelí, pyré ze sladkých brambor, polenta, humří bisque

560

candát, bulgur, pohanka, mrkvovo - vanilkové pyré, hummus, zemina, kapary,
pomerančový beurre blanc

490

hovězí žebro, pečený topinambur, waldorf salát, cibulová drobenka, bbq jus

590

husa, listové těsto, celerové pyré, rebarbora, datle, řapíkatý celer, brusinkové jus

470

holub, černý kořen, pečená řepa, wonton bonbón, jablko, meruňka, prejt, jus

620

bramborové rizoto, žampiónový krém, barevný květák, romanesco, bryndza, pórek, lanýž

340

DEZERTY
yuzu meringue, bílý jogurt, pistáciová houba, malinový gel, vinaigrette, rebarborový sorbet

180

tonka panna cotta, čokoládová espuma, popcorn, pomerančový gel, med, malinový sorbet

180

čokoládové textury, makronka s karamelem, espresso mousse, jogurtová espuma, pekanový praline,
yuzu gel, pikantní čokoládová zmrzlina

220

krupicová kaše, karamelizovaný banán, ananas, čokoládová zemina, fíkový gel, bílá čokoláda,
espuma z lesního ovoce

190

selekce domácích zmrzlin a sorbetů

95

SÝRY
langres, chabichou, gorgonzola picante, gouda old, řapíkatý celer, hroznové víno,
vlašské ořechy, džem, domácí pečivo

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH. Menu se seznamem alergenů na vyžádání u obsluhy.

320

