KRUG GRANDE CUVÉE
TASTING MENU

KRUG GRANDE CUVÉE
DEGUSTAČNÍ MENU

by Jiří Štift, Executive Chef

Jiří Štift, šéfkuchař

price per person – 1555 CZK
price for 2 persons including bottle of Krug Grande Cuvée – 9440 CZK

cena za osobu – 1555 CZK
cena pro dvě osoby včetně lahve Krug Grande Cuvée – 9440 CZK

cured & smoked rainbow trout

pickled root vegetables, dill & home-made cottage cheese

veal head terrine

red pepper - tomato jam, gremolata & polenta

‘kulajda’ – creamy bohemian soup

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

pan roasted cat fish

marinovaný pstruh duhový

nakládaná zelenina, kopr a domácí tvaroh

terina z telecí hlavy

džem z tomatů a paprik, gremolata a polenta

kulajda

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

pečený sumeček

cabbage, avocado, bacon & soy sauce vinaigrette

zelí, avokádo, slanina a vinaigrette ze sojové omáčky

or

nebo

pork cutlet & cheeks

watercress risotto & salad of radishes

apple, ginger, caramel

vepřová kotleta a líčka

risotto s řeřichou a ředkvičkami

jablko, zázvor, karamel

cinnamon – nutmeg ice cream

zmrzlina se skořicí a muškátovýmm oříškem

ASIAN TASTING MENU

ASIJSKÉ DEGUSTAČNÍ MENU

by Jiří Štift, Executive Chef

Jiří Štift, šéfkuchař

price per person – 1555 CZK

cena za osobu – 1555 CZK

sashimi

wakame salad & soy sauce

scallops tataki with miso cauliflower puree
crispy seaweed, ginger & lemongrass broth with chives

gyoza with veal shank & foie gras

sashimi

salát z mořských řas, sojová omáčka

tataki z mušlí sv. Jakuba

miso, květák, mořské řasy a vývar z citronové trávy

gyoza plněná telecím kolenem a foie gras

lemon grass & ginger jus

omáčka se zázvorem a citronovou trávou

rooster breasts & thai red curry

kohoutí prsa v thajském červeném kari

coriander, litchi, pak choi & jasmine rice

caramelized sticky rice
mango & coconut milk

koriander, liči, pak choi a jasmínová rýže

karamelizovná lepivá rýže
mango a kokosové mléko

