DĚTSKÉ MENU / KID´S MENU

by

›PŘEDKRM / STARTER‹
Cena 80 Kč / Price 80 Czk
(Cena 160 Kč / Price 160 Czk)*

Sushi Philadelphia Ham Maki Roll – rýžová rolka s krémem Philadelphia a jemnou šunkou, marinovaná sladká
ředkev Takuan, karamelová omáčka Kikkoman.
Sushi Philadelphia Ham Maki Roll – rice roll with Philadelphia cream and fine ham,
marinated sweet Takuan radish, caramel Kikkoman sauce.

›POLÉVKY / SOUP‹

Cena 40 Kč / Price 40 Czk
(Cena 80 Kč / Price 80 Czk)*

Hovězí vývar s masovými šátečky a zeleninou.
Beef bouillon with meat pasties and vegetables.

••••
Krém ze sladké kukuřice s kokosovým mlékem.
Cream of sweet corn with coconut.

›HLAVNÍ CHODY / MAIN COURSES‹
Cena 70 Kč / Price 70 Czk
(Cena 210 Kč / Price 210 Czk)*

Krupicová kaše se skořicí a hoblinkami čokolády Valrhona.
Porridge with cinnamon and Valrhona chocolate.

••••
Filet z lososa Label Rouge pošírovaný v citronové páře.
Fillet of salmon Label Rouge poached in lemon steam.

••••
Kuřecí prsa pečená na másle, sezónní zelenina.

Chicken breast roasted on butter, seasonal vegetables.

••••
Masové šátečky s omáčkou Teryiaki (tenké nudlové těsto plněné masovou směsí).
Meat pasties with Teryiaki sauce (thin noodle batter with fine meat filling).

••••
Vepřová panenka nebo kuřecí prsa smažená v bílé strouhance.
Pork tenderloin or chicken breast fried in white breadcrumbs.

›PŘÍLOHY / SIDE DISHES‹
Cena 25 Kč / Price 25 Czk
(Cena 60 Kč / Price 60 Czk)*

Jasmínová rýže / Jasmine rice
Bramborová kaše / Potato purée
Bramborové hranolky / French fries
Ovocný nebo okurkový salát / Fruit or cucumber salad

›DEZERTY / DESSERTS‹
Cena 50 Kč / Price 50 Czk
(Cena 100 Kč / Price 100 Czk)*

Zmrzlinový pohár – výběr čerstvých sorbetů a zmrzlin s ovocem a vanilkovou omáčkou.
Ice cream cup – selection of fresh sorbets and ice creams with fruit and vanilla sauce.

••••
Vaječná omeleta s jahodami a šlehačkou.

Egg omelette with strawberries and whipped cream.

*Vážení hosté, naše dětské menu je určeno výhradně dětem. Pokud byste ale měli na cokoliv
z této nabídky chuť, rádi Vám připravíme porci pro dospělého za cenu uvedenou v závorce.

* Dear guests, our kid's menu is designed exclusively for kids. However, if you would like to
order anything from this menu, we will prepare adult portion for indicated adult price.

