TASTE THE WORLD BUFFET by Jiří Král
SALÁTY 300g/os.
Wakame řasy s ledovým salátem, tomaty Concassé a sezamovým dresinkem.

Kimchi salát s pikantního nakládaného zelí dle tradiční korejské receptury.
Listové saláty se sýrovými nočky a malinovým vinegretem.
Mozzarella Campana s rukolou a portugalskými tomaty v bazalkovém oleji.
Listy salátů a nezralá papája s limetovou pěnou Sung-Ho.
● Live Show - Mr. Scottish Salmon & Mrs. Cevihe…
…studené uzení a filírování skotského lososa Label Rouge, Ceviche, Tartar.
SUSHI 4ks/os.
Sashimi, Makisushi, Nigirisushi s tuňákem, norským lososem, surimi, čerstvou okurkou, ředkví,
Tamago vaječnou omeletou, Wasabi, marinovaným zázvorem a sojovou omáčkou Kikkoman.
● Live Show - Mr. Sushi & Mrs. Fish Syndicate…
…variace Sahimi, Makisushi a Nigirisushi.
STUDENÁ KUCHYNĚ 400g/os.
Pikantní marocký kuskus El Eddahab s čerstvou zeleninou a cherry tomaty.
Uzený losos Label Rouge s Youzu créme fraiche.
Tex-Mex těstovinový salát s býčím žebrem Black Argus, zeleninou a tomatovou omáčkou.
Filírovaná belgická krůtí prsa s omáčkou Teriyaki, listové výhonky.
Kuřecí nudličky v sezamové krustě na ledovém salátku s pikantní japonskou Karashi majonézou.
Taquitos wrap s filírovaným krocaním steakem, sýrem, tomaty a Guacamole.
TEPLÁ KUCHYNĚ 500g/os.
Tradiční asijské jarní závitky s esencí Galangal.
Jihoafrický korálový sumeček na grilu se zeleninovým kuskusem.
Krokety z pekingské kachny, těstovinové placičky a omáčka Hoisin.
Kuřecí stehenní kousky Tori Kara-Age s medovou chilli omáčkou, jasmínová rýže.
Cemitas hovězí mini burgery s čerstvým salátem, zeleninou a omáčkou BBQ.
Výběr stehenních kuřecích a vepřových řízečků smažených v palmovém oleji, bramborový salát.
Buta Kakuni - vepřový bok 24hodin vařený v chilli medové Miso pastě, bramborové wasabi pyré.
Okonomiaky - japonský kapustový páj s krkovičkou a uzeným tuňákem Bonito.
● Live Show - Mr. Carnaroli & Mrs. Truffle…
…Carnaroli rizoto se zimními lanýži v parmazánovém bochníku.
● Live Show - Mr. Black Angus & Mrs. Mangalica…
…grilovaná žebra, Picanha a vepřový krk.
PŘÍLOHY, POCHUTINY, PEČIVO
Provensálské marinované olivy v čerstvých bylinkách.
Parmazánové tyčinky, Grissini s parmskou šunkou Prosciutto St.Daniele.
Domácí italský chléb, francouzské bagetky, světlé pečivo, celozrnné pečivo.
DEZERTY A ZMRZLINA 150g/os.
Créme Brulée s madagaskarskou vanilkou.
Čokoládový krém Manjari s omáčkou z mučenky a skořicovým perníkem.
Krém Tiramisu di Molfeta.
Pastel del Queso cheescake.
Výběr domácích mini-dezertů.
Ovocná kaskáda s horkou chilli čokoládou.
● Live Show - Mr. Nitrogen & Mrs. Sweety…
…zmrzliny a sorbety připravené v kapalném dusíku.

POPŮLNOČNÍ SNACK 300g/os.
Výběr pikantních davelských klobásek.
Uzený hovězí jazyk.
Uzený vepřový bok.
Čočka na kyselo.
Opečené brambory.
Čerstvý chléb, nakládaná zelenina, křen, hořčice.
● Live Show - Mr. Lucky & Mrs. Night Star…
…krájení pražské šunky od kosti.

