WINE BRUNCH
WEST & EAST
November 2013
1250 czk per person

STARTERS
West
salmon - marinated & sous vide

mustard, saffron & bell pepper coulis

Chardonnay 2011

East
green peas samosa & tandoori tuna
tomato gravy, corn & mango salad with chilli

KOLBY WINERY
WINE SELECTION
Grüner Veltliner 2011

Sauvignon 2010

SOUPS
West
duck “kaldoun”

noodles, vegetables & liver dumplings

Pinot Gris 2011
Chardonnay 2011, late harvest

East
beef ribs & ramen soup
noodles, bok choi & egg

Sauvignon 2010, late harvest

Pinot Blanc 2008

MAINS
Pinot Gris 2011, late harvest

West
ragout of beef heart

creamy velouté & parsley dumplings

Pinot Blanc 2008, late harvest

Rhine Riesling 2009
East
duck breasts & ginger-honey glaze

Rhine Riesling 2009, late harvest

Cabernet Sauvignon 2010, late harvest

noodles & stir fried vegetables

Cabernet Sauvignon 2010

DESSERTS
West
brownies & peanut butter ice cream

Sauvignon 2008, late harvest

Pinot Gris 2011, late harvest

caramelized pumpkin

Sauvignon 2008
East
marinated pineapple & walnut cake
candied citrus peel, ginger & liquorice syrup

Pinot Gris 2011
The prices are in czk and inclusive of all taxes.

VINNÝ BRUNCH
ZÁPAD A VÝCHOD
Listopad 2013
1250 kč za osobu

PŘEDKRMY
Západ
losos – marinovaný a sous vide

hořčice, šafrán a papriková omáčka

Chardonnay 2011

Východ
samosa se zeleným hráškem a tuňák tandoori
rajčatové kari, kukuřice a salát z manga a čili

Sauvignon 2010

VINAŘSTVÍ KOLBY
VINNÁ SELEKCE
Veltlínské zelené 2011

POLÉVKY
Západ
kachní “kaldoun”

nudle, zelenina a játrové knedlíčky

Rulandské šedé 2011
Chardonnay 2011, pozdní sběr

Východ
polévka ramen s hovězími žebry
nudle, bok choi a vejce

Rulandské bílé 2008
Sauvignon 2010, pozdní sběr

HLAVNÍ CHODY
Rulandské šedé 2011, pozdní sběr

Západ
ragú z hovězího srdce

krémové veluté a petrželový knedlík

Ryzlink rýnský 2009
Rulandské bílé 2008, pozdní sběr

Východ
kachní prsa a zázvorovo-medové glazé
nudle a restovaná zelenina

Ryzlink rýnský 2009, pozdní sběr

Cabernet Sauvignon 2010

DEZERTY
Cabernet Sauvignon 2010, pozdní sběr

Západ
brownies a zmrzlina z burákového másla
karamelizovaná dýně

Sauvignon 2008, výběr z hroznů

Sauvignon 2008
Východ
grilovaný ananas a oříškový dort

Rulandské šedé 2010, pozdní sběr

kandovaná citronová kůra, zázvor a lékořicový sirup

Rulandské šedé 2010

Uvedené ceny jsou v Kč a zahrnují DPH.

