LOCAL & SEASONAL MENU

ASIAN MENU

By Jiří Štift, Executive Chef

APPETIZERS

APPETIZERS
czk

salad of pickled beetroot

V

325

euro
12.55

pine nuts, sunflower seeds & goat cheese

ragout of duck offals

euro

sashimi

445

17.20

scallops tataki with miso cauliflower puree

445

17.20

coconut marinated seabass

445

17.20

thai beef salad

395

15.27

seaweed salad & soy sauce

crispy seaweed, ginger & lemongrass broth with chives
345

13.35

‘šoulet’ - barley groats, lentil and peas

‘pirohy’ potato ravioli

czk

green papaya salad & chilli
275

10.65

sauerkraut, smoked lard & sheep cream cheese

mint – chilli dressing, green mango salad

SOUP
‘kulajda’ – creamy bohemian soup

SOUPS
245

9.47

egg 64°C/90’, dill potatoes & wild mushrooms

tom kha goong

395

15.27

coriander & coconut milk

245

9.47

vietnamese pho

275

10.65

spicy thai soup with tiger prawns & coconut milk

MAINS

pumpkin soup V

FISH & MEAT

spiced beef & hen broth with glass noodles and herbs

salmon trout

595

23.00

pork cutlet

595

23.00

veal schnitzel

595

23.00

beef rib eye steak

785

30.35

ragout of venison

595

roasted carrot, spinach, glazed onion & parsnip puree

potato blinis, mushrooms & garlic

warm potato salad & cucumber-dill salad

phad thai noodles

595

23.00

crispy fried prawns & tamarind curry

595

23.00

baby chicken & thai red curry

595

23.00

chicken tikka masala

575

22.23

beef ribs & black pepper curry

595

23.00

tiger prawns, tamarind sauce & soybeans
(vegetarian option with fried tofu) V

coriander rice & thai basil

potatoes au gratin, green beans & béarnaise sauce

semolina gnocchi, prunes & almonds

WOK, CURRIES & TANDOORI SPECIALTIES

23.00

coriander, green mango salad & jasmine rice

basmati rice, raita & pappadam bread

tempered beetroot & onion pilaf

vegetable & indian cheese kebab V

395/525 15.27/20.3

tomato curry, chickpeas salad & curd rice

stir-fried vegetables & mushrooms V

475

18.36

ginger sesame glaze & jasmine rice

Spicy dish; please specify your preference for spiciness.
Healthy ‘Mandarin Oriental Spa’ dish especially suitable before or after a Spa treatment.
v

Vegetarian dish or suitable for vegetarian preparation.

Information on food allergens contained is provided by serving staff upon customer’s request.
Prices are in czk and inclusive of all taxes; euro prices are approximate only.

SEZÓNNÍ MENU

ASIJSKÉ MENU

Jiří Štift, šéfkuchař

PŘEDKRMY

PŘEDKRMY
kc

salát z červené a žluté řepy V

325

konfitované kachní žaludky

345

piniové oříšky, slunečnicová semínka a kozí sýr

445

tataki z mušlí sv. Jakuba

445

marinovaný mořský vlk s kokosovým mlékem

445

thajský salát s hovězím masem

395

salát z mořských řas, sojová omáčka

„šoulet“ – ječné kroupy, čočka a hrášek

pirohy

kc

sashimi

275

kysané zelí, špek a brynza

miso, květák, mořské řasy a vývar z citronové trávy

salát z papáji a čili

zelené mango, dresink z máty a čili

POLÉVKY
kulajda

POLÉVKY
245

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

tom kha goong

395

dýňová polévka V

245

vietnamská polévka pho

275

ostrá thajská polévka s krevetami a kokosovým mlékem

koriandr a kokosové mléko

hovězí a slepičí vývar, skleněné nudle a bylinky

HLAVNÍ CHODY
WOK, KARI A SPECIALITY Z TANDÚRU

RYBY A MASO
lososový pstruh

595

vepřová kotleta

595

pečená mrkev, špenát, glazírovaná cibule a pastyňákové pyré

pečené škubánky, houby a česnek

telecí řízek

595

vlažný bramborový salát a okurka s koprem

nudle phad thai

595

krevety v křupavém těstě, tamarindové kari

595

thajské červené kari s kuřetem

595

kuře tikka masala

575

hovězí žebra v černém pepřovém kari

595

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

koriandrová rýže a thajská bazalka

salát ze zeleného manga a koriandru, jasmínová rýže

rýže basmati, raita a čočkový chléb pappadam

hovězí steak z vysokého roštěnce

785

smetanové brambory, zelené fazolky a béarnská omáčka

srnčí ragú

krupicové noky, sušené švestky a mandle

červená řepa a cibulový pilaf

595

kebab ze zeleniny a indického sýra V

395/525

tomatové kari, salát z cizrny a jogurtová rýže

restovaná zelenina s houbami V

475

omáčka se zázvorem a sezamovými semínky, jasmínová rýže

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.

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.
Uvedené ceny jsou v Kč a zahrnují DPH.

