ČESKÉ A SEZONNÍ MENU

ASIJSKÉ MENU

Jiří Štift, šéfkuchař

PŘEDKRMY

PŘEDKRMY
kc

filet z uzeného úhoře s lanýžovou emulzí

425

houbové ravioly

375

pošírované křepelčí vejce, topinambury a houbový tartar

425

krevety v kokosové krustě

425

jarní závitky s kachnou a omáčkou hoisin

375

mušle sv. Jakuba s krustou z shichimi chili

425

salát z mořských řas a koriandru, sojová omáčka

telecí jazyk, řepa a křenová espuma

to nejlepší z prasátka

kc

sashimi

375

tlačenka, bůček, škvarková pomazánka, jelito a líčka s hořčicovým glazé

majonéza s mangem a salát z thajské bazalky

salát ze zeleného manga a papáji

japonské rizoto s dashi

salát z grilované zeleniny V

375

buvolí mozzarella, bazalka a balzamiková emulze

POLÉVKY
tom kha goong

375

vietnamská polévka pho

275

ostrá thajská polévka s krevetami a kokosovým mlékem

POLÉVKY
kulajda

kořeněný kachní vývar se zeleninou a kachními knedlíčky
235

vejce 64°C/90’, koprové brambory a lesní houby

HLAVNÍ CHODY
dančí krém

235

houbové knedlíčky a kaštany

GRIL, WOK A KARI
nudle phad thai

575

pošírovaný mořský vlk

695

tuňák v thajském červeném kari

695

steak z hovězího pupku marinovaný v omáčce hoisin

695

tygří krevety, tamarindová omáčka a sojové klíčky
V
(vegetariánská varianta se smaženým tofu)

HLAVNÍ CHODY

dýně, cuketa a máslová omáčka s citronovou trávou a dashi

RYBY A MASO

bok choi, liči a jasmínová rýže

lososový pstruh a šalotkové pyré

695

bažant s jalovcovou omáčkou

695

prejt s čočkou, kroupami a ředkvičkovým salátem

salát s mangem a papájou

bramborové noky se slaninou a růžičková kapusta

zajíc na smetaně

INDICKÉ TANDOORI SPECIALITY
595

karlovarský knedlík a brusinky

filet z daňka a restovaná bílá kachní játra

kuře tikka masala

555

krevety tikka

695

kebab ze zeleniny a indického sýra V

495

rýže basmati, raita a čočkový chléb pappadam

765

černý kořen, hřiby a dýně

telecí řízek

595

hovězí steak z vysokého roštěnce

765

čočka, mátová omáčka a květákový chléb kulcha

tomatové kari, salát z cizrny a jogurtová rýže

vlažný bramborový salát a okurka s koprem

smetanové brambory, zelené fazolky a béarnská omáčka
Kořeněný pokrm - prosím zvolte si stupeň ostrosti.
Zdravý pokrm ‘Lázně Mandarin Oriental’ vhodný zvláště před lázeňskou procedurou nebo po ní.
V

Vegetariánský pokrm nebo pokrm vhodný pro vegetariánskou přípravu.

Uvedené ceny jsou v Kč a zahrnují DPH.

