UDON NOODLES BEEF

218,-

japonské Udon s restovanou zeleninou, omáčkou a hovězí svíčkovou

PAD THAI KAI / KUNG

198,- / 238,-

thajské rýžové nudle s arašídy, sójovými klíčky, tofu, vajíčkem,
jarní cibulkou a kuřecím masem / krevetami Black Tiger 6ks

RESTOVANÉ KREVETY NA MÁSLE

238,-

omáčka z bílého vína, smetany a česneku s opečenými toasty

HOVĚZÍ / KUŘECÍ TERIYAKI

328,- / 248,-

hovězí / kuřecí maso v teriyaki omáčce, zeleninou, sezamem a sushi ochucenou rýží

TYGŘÍ KREVETY NA GRILU 8 ks

328,-

s česnekem, bylinkami na bílém víně

HOVĚZÍ S KREVETAMI NA ČERVENÉM KARI

428,-

hovězí svíčková s tygřími krevetami s kari kokosovou omáčkou, shitake, lilek,
fazolky a jasmínová rýže

LOSOSOVÝ STEAK 200g

338,-

s grilovanou kůžičkou, bramborové pyré, grilovaná zelenina
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398,-
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398,-

RIB EYE STEAK 250g – GRAIN FED – vysoká kvalita masa

488,-
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40,40,50,50,40,40,40,-
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Baby špenát s česnekem
Pepřová s brandy
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DEZERTY
PANNA COTTA
s domácím karamelem a mléčnou pěnou

138,-
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PAD THAI KAI / KUNG

198,- / 238,-

thajské rýžové nudle s arašídy, sójovými klíčky, tofu, vajíčkem,
jarní cibulkou a kuřecím masem / krevetami Black Tiger 6ks

RESTOVANÉ KREVETY NA MÁSLE

238,-

omáčka z bílého vína, smetany a česneku s opečenými toasty

HOVĚZÍ / KUŘECÍ TERIYAKI

328,- / 248,-

hovězí / kuřecí maso v teriyaki omáčce, zeleninou, sezamem a sushi ochucenou rýží

TYGŘÍ KREVETY NA GRILU 8 ks

328,-

s česnekem, bylinkami na bílém víně

HOVĚZÍ S KREVETAMI NA ČERVENÉM KARI

428,-

hovězí svíčková s tygřími krevetami s kari kokosovou omáčkou, shitake, lilek,
fazolky a jasmínová rýže

LOSOSOVÝ STEAK 200g

338,-

s grilovanou kůžičkou, bramborové pyré, grilovaná zelenina

TUŇÁKOVÝ STEAK 200g

398,-

připravovaný v sezamové krustě s teriyaki omáčkou, bramborové pyré

BIFTEK ZE SVÍČKOVÉ 200g

398,-

RIB EYE STEAK 250g – GRAIN FED – vysoká kvalita masa

488,-

jedná se o část hovězí roštěné původem z Uruguaye z mladých býk, která je krásně
prorostlá tukovým mramorováním. Díky tomuto mramorování je rib eye neuvěřitelně
šťavnatý a plný chuti.

PŘÍLOHY A OMÁČKY k hovězím steakům

40,40,50,50,40,40,40,-

Steakové hranolky
Bramborové pyré
Grilovaná zelenina
Fazolky na slanině s česnekem
Baby špenát s česnekem
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