KRUG GRANDE CUVÉE
ČESKÉ DEGUSTAČNÍ MENU

KRUG GRANDE CUVÉE
ČESKÉ DEGUSTAČNÍ MENU

Jiří Štift, šéfkuchař

Jiří Štift, šéfkuchař

Menu, cena za osobu – 1495 Kč
Cena pro 2 osoby včetně 1 láhve Krug Grande Cuvée – 8990 Kč

Menu, cena za osobu – 1495 Kč
Cena pro 2 osoby včetně 1 láhve Krug Grande Cuvée – 8990 Kč

filet z uzeného úhoře s lanýžovou emulzí

filet z uzeného úhoře s lanýžovou emulzí

pošírované křepelčí vejce, topinambury a houbový tartar

pošírované křepelčí vejce, topinambury a houbový tartar

telecí jazyk

červená řepa a křenová pěna

telecí jazyk

červená řepa a křenová pěna

kulajda

kulajda

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

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

bažant s jalovcovou omáčkou

bažant s jalovcovou omáčkou

bramborové noky se slaninou a růžičková kapusta

bramborové noky se slaninou a růžičková kapusta

nebo

nebo

filet z daňka a restovaná bílá kachní játra

filet z daňka a restovaná bílá kachní játra

černý kořen a dýně

černý kořen a dýně

křupavé cukrové cannelloni

křupavé cukrové cannelloni

čokoládový mousse a pivní pěna

čokoládový mousse a pivní pěna

ASIJSKÉ DEGUSTAČNÍ MENU

ASIJSKÉ DEGUSTAČNÍ MENU

Jiří Štift, šéfkuchař

Jiří Štift, šéfkuchař

Menu, cena za osobu – 1495 Kč

Menu, cena za osobu – 1495 Kč

krevety v kokosové krustě

krevety v kokosové krustě

majonéza s mangem a salát z thajské bazalky

majonéza s mangem a salát z thajské bazalky

vietnamská polévka pho

vietnamská polévka pho

kořeněný kachní vývar se zeleninou a kachními knedlíčky

kořeněný kachní vývar se zeleninou a kachními knedlíčky

pošírovaný mořský vlk

pošírovaný mořský vlk

dýně, cuketa a máslová omáčka s citronovou trávou a dashi

dýně, cuketa a máslová omáčka s citronovou trávou a dashi

kuře tikka masala

kuře tikka masala

rýže basmati, raita a čočkový chléb pappadam

rýže basmati, raita a čočkový chléb pappadam

consomé z mandarinkového čaje

consomé z mandarinkového čaje

kompot z čerstvého ovoce

kompot z čerstvého ovoce

