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 s topinkami
225,- Kč
Norský losos uzený ve studeném kouři, pohankové lívanečky blinis,
smetana Crème fraîche a lososovitý kaviár
135,- Kč
Rozpečený feta sýr v křehkém těstíčku filo podávaný s grilovanou zeleninou
a fíkovým dresinkem
85,- Kč
Uzené farmářské kuřecí prso s mangovou salsou, piniovými oříšky a limetkovým dresinkem
105,- Kč
Mušle svatého Jakuba s máslem dochuceným medvědím česnekem, rajčatová ciabatta
165,- Kč

Polévky
Hovězí consommé s játrovou roládou a zeleninou Brunoise
65,- Kč
Thai curry – pikantní polévka s krevetami, rýžovými nudlemi a kokosovým mlékem
135,- Kč
Jemný krém z medvědího česneku s krutóny a parmazánem
85,- Kč

Těstoviny & saláty & rizota
Grilované tygří krevety podávané se sépiovými tagliolini dochucené chilli, zázvorem a limetkou
310,- Kč
Caesar salát s křupavou slaninou, česnekovými krutóny a hoblinkami parmazánu
125,- Kč
Caesar salát ve variantě s filírovaným farmářským kuřecím prsem
225,- Kč
Thajský salát s rýžovými nudlemi, koriandrem a sezamovým dresinkem
145,- Kč
Thajský salát doplněný o plátky z hovězího Striploin
265,- Kč
Thajský salát doplněný o filírované farmářské kuřecí prso
195,- Kč
Tomatové rizoto s pečenými rajčaty, bazalkou a hoblinkami parmazánu
175,- Kč
Tomatové rizoto ve variantě s filé z norského lososa
335,- Kč
Tomatové rizoto ve variantě s filírovaným farmářským kuřecím prsem
245,- Kč
Rizoto s lesními hříbky a hoblinkami parmazánu zakápnuto olejem z bílého lanýže
195,- Kč

Hlavní chody
Glazurované kachní prso v omáčce Hoisin podávané s mangoldem, karotkou a jasmínovou rýží
345,- Kč
Vepřová panenka s pyré z jeruzalémských artyčoků, gratinovanými brambory
a zelenými fazolovými lusky
235,- Kč
Grilované jehněčí kotletky na rozmarýnu, listový špenát, konfitovaný česnek
a bramborové nočky
340,- Kč
Hovězí svíčková na smetaně s brusinkovým želé, karlovarskými a houskovými knedlíky
195,- Kč
Restovaná telecí játra s cibulkou a slaninou podávaná s krémovými žampiony
a bramborovou kaší
195,- Kč
Restované filé z mořského vlka servírované s čočkou Beluga
a krémovou omáčkou Beurre blanc
345,- Kč
Filé z norského lososa s krémovou polentou a grilovanou sezónní zeleninou
zakápnuto koprovým olejem
245,- Kč
Mušle svatého Jakuba s máslem dochuceným medvědím česnekem, rajčatová ciabatta
a velký listový salát
395,- Kč

Hovězí steaky
Steak Striploin 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

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

Malé saláty
Řecký salát s feta sýrem a olivami Kalamata
85,- Kč
Míchaný listový salát
45,- Kč

Dětské menu
Kuřecí polévka s nudlemi a sezónní zeleninou
45,- Kč
Kuřecí filetky smažené v cornflakes, bramborová kaše a mrkvový salát s jablky
105,- Kč
Svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem
125,- Kč
Losos na másle s těstovinami penne, smetanovou omáčkou a špenátem
135,- Kč
Míša palačinky s nugetou a tvarohovou zmrzlinou
85,- 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 thajská
35,- Kč
Grilovaná zelenina
65,- Kč
Zelené fazolové lusky s křupavou slaninou
55,- Kč
Restovaný listový špenát na česneku
55,- Kč

Moučníky
Karamelovo rumová panna cotta s čerstvými malinami
95,- Kč
Čokoládový fondant podávaný se sorbetem ze sevilských pomerančů na skořicovém lupínku
115,- Kč
Španělské Churros se zmrzlinou malaga servírované s 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 zákazníka.
Veškeré ceny jsou uvedené v Kč a zahrnují 21% DPH.
Jídelní lístek je platný od 5. 5. 2016.

