RESTAURACE

MODERNA

Menu odráží principy a myšlenky SLOW FOOD.
Menu pro Vás připravili
Executive Chef Krzysztof Sajdok & team hotelu Vitality

Předkrmy
Hovězí tatarský biftek z dozrávané pravé svíčkové & topinky
235,- Kč
Norský losos marinovaný v rumu a uzený ve studeném kouři & salátek Tabouleh
145,- Kč
Rozpečený kozí sýr v křehkém těstíčku filo servírovaný s grilovanou zeleninou
a fíkovým dresinkem
95,- Kč
Bresaola carpaccio ze sušeného hovězího masa s hoblinkami parmazánu
a lanýžovým olejem
150,- Kč
Husí paštika Foie Gras podávaná se želé z vína madeira, salátem a toasty
125,- Kč

Polévky
Hovězí consommé s tyrolskými knedlíčky a zeleninou Brunoise
70,- Kč
Francouzská cibulačka zapékaná s krutónem s vyzrálým sýrem
79,- Kč
Dýňový krém se zázvorem zakápnutý dýňovým olejem
75,- Kč

Těstoviny & saláty & rizota
Pappardelle podávané s lososem s bazalkovou krustou, pečenými cherry rajčaty
a hoblinkami parmazánu
295,- Kč
Rýžové nudle s tygřími krevetami marinovanými v Teriyaki omáčce,
listy Pak Choi, koriandr a sezamové semínka
395,- Kč
Rýžové nudle ve variantě s hovězím steakem z roštěné marinovaným
v Teriyaki omáčce
295,- Kč
Caesar salát s křupavou slaninou, česnekovými krutóny a hoblinkami parmazánu
130,- Kč
Caesar salát ve variantě s filírovaným farmářským kuřecím prsem
225,- Kč
Bulgurový salát s grilovanou cuketou, sušenými rajčaty, bazalkovým pestem
a papričkami plněnými sýrem feta
130,- Kč
Bulgurový salát ve variantě s filírovaným farmářským kuřecím prsem
225,- Kč
Bulgurový salát ve variantě s filé z norského lososa
245,- Kč
Rizoto s lesními hříbky a hoblinkami parmazánu
zakápnuto olejem z bílého lanýže
195,- Kč

Hlavní chody
Pečený králičí hřbet podávaný s ragú z kořenové zeleniny, bramborovými noky
a hořčičnou omáčkou
295,- Kč
Vepřová panenka s pyré z černého kořene, gratinovanými brambory
a zelenými fazolovými lusky
235,- Kč
Daňčí kýta připravovaná metodou sous-vide servírovaná s vinnou omáčkou
a mandlovými kroketami
295,- Kč
Hovězí svíčková na smetaně s brusinkovým želé, karlovarskými a houskovými knedlíky
205,- Kč
Glazovaná telecí líčka na víně, zauzené bramborové pyré
a chipsy z kořenové zeleniny
280,- Kč
Pražma královská na růžovém pepři, pšeničný bulgur s grilovanou zeleninou
a rajčatová salsa
375,- Kč
Minutkový guláš z pravé hovězí svíčkové a hlívy ústřičné připravovaný na černém pivě
& domácí bramborové noky
345,- Kč

Hovězí steaky
Steak Sirloin z nízkého roštěnce 300 g
425,- Kč
Steak filet - steak ze svíčkové 200 g
465,- Kč
Steaky dozrávají 20 – 28 dnů v oblasti Vítkova na Moravě

Omáčky
Au poivre se zeleným pepřem a brandy
45,- Kč
Bordelaise se slaninou, cibulkou a lesními hříbky
55,- Kč

Malé saláty
Caprese salát s baby mozzarellou a cherry rajčaty
85,- Kč
Míchaný listový salát
45,- Kč

Dětské menu
Kuřecí polévka s písmenky a sezónní zeleninou
45,- Kč
Kuřecí filetky smažené v kukuřičných lupíncích, bramborová kaše
a mrkvový salát s jablky
105,- Kč
Losos s bramborovou kaší a smetanovou omáčkou
165,- Kč
Kuřecí plátek na másle, jasmínová rýže a ovocný kompot
85,- Kč
Crepes s toffee omáčkou, banánem a ořechovým krokantem
95,- Kč

Přílohy
Gratinované brambory s česnekem, smetanou a tymiánem
55,- Kč
Bramborové noky
45,- Kč
Bramborová kaše s cibulkou
45,- Kč
Smažené hranolky
45,- Kč
Rýže jasmínová
35,- Kč
Grilovaná zelenina
65,- Kč
Zelené fazolové lusky s křupavou slaninou
55,- Kč

Moučníky
Philadelphia cheesecake s čokoládou Valrhona a chilli
135,- Kč
Čokoládový fondant podávaný se sorbetem
z maracuji na kokosovém lupínku
115,- Kč
Španělské Churros ve skořicovém cukru servírované se zmrzlinou malaga
a horkou čokoládou
115,- Kč
Selekce sorbetů se sušeným ovocem
95,- Kč

Sýry
Variace českých a zahraničních sýrů s čerstvým ovocem a domácím chlebem
185,- Kč

Pokrmy připravené bez lepku.
Některé Vámi vybrané pokrmy lze připravit i v bezlepkové úpravě.
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání.
Veškeré ceny jsou uvedené v Kč a zahrnují 21% DPH.
Jídelní lístek je platný od 7. 10. 2016

