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SLAVNOSTNÍ MENU 2022 

 

SVATEBNÍ MENU á 550,-Kč/os. 

Šunkové carpaccio s křenovou espumou a okurkovým gelem 

Hovězí consommé s jatrovými knedlíčky a domácími nudlemi 

Hovězí svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem 

Jablečný závin s domácí vanilkovou zmrzlinou a medovou pěnou 

 

Slavnostní menu 2. á 650,-Kč/os. 

Bramborový noček s uzeným krutím prsem, karotkové pyré, pěna z jarní cibulky, 

domací pečivo 

Krémová kuřecí polévka s droby, julienne zeleninou a domácími nudlemi 

Kachní prso se zeleninovým ragů, domácí bramborové rösti 

Pomerančová panna cotta s čerstvým ovocem, kakaovou drobenkou a vanilkovou 

zmrzlinou 

 

Slavnostní menu 3. á 750,-Kč 

Uzené kachní prsíčko se švestkovým chutney, slaninovou espumou  
a domácím pečivem  

Krémová česneková polévka s opečenou gazdovskou slaninou a máslovými krutony 

Vepřová panenka s omáčkou z demi-glace, brokolice a karotka na másle, bramborový 

nákyp 

Krupicové flameri s pomerančovou zmrzlinou, medovou pěnou a čokoládovým 

vzduchem 

 

Slavnostní menu 4. á 850,-Kč/os. 

Marinovaný losos s pak choi salátkem, avokádovým pyré, ananasová omáčka s chilli, 

domácí pečivo 

Chřestový krém s křepelčím vajíčkem 

Dančí hřbet s perníkovou omáčkou, petrželové brambory, pečená karotka 

Čokoládové brownies s pěnou z bílé čokolády a malinovou omáčkou 
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Slavnostní menu 5. á 920,-Kč/os. 

Kachní játra foie gras s jablečnou pěnou, karamelizovaná hruška a domácí pečivo 

Hovězí consomé, játrové knedlíčky, julienne zelenina, domácí nudle 

Hovězí svíčková Wellington, pečené brambory 

Borůvkový mousse s vanilkovou pěnou, oříškovou zmrzlinou a makronkou  

 

 

Veganské slavnostní menu á 450,-Kč/os. 

Marinovaná řepa se salátkem 

Celerová krémová polévka s kokosovým mlékem 

Tagliatelle s pestem ze sušených rajčat 

Ovocné smothie s kokosovým mlékem 

 

Vegetariánské slavnostní menu á 450,-Kč/os. 

Chřestový salátek s kozím sýrem 

Kaštanová krémová polévka  

Špecle z pečené dýně, šalotkou, cherry rajčatky a ovčím sýrem 

Čokoládové brownies s pěnou z bílé čokolády a malinovou omáčkou 
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