Vietnamsko-thajská kuchyně

Polévky
1.
2.
3.
4.

Súp cay - Pikantní polévka
25,Súp rau – Zeleninová polévka
25,Súp gà ngô non – Kuřecí polévka s kukuřicí
60,Tom Yum polévka – Pikantní thajská polévka
s kuřecí masem nebo krevetami
50,5. Tom Kha polévka – Thajská polévka z kokosového
mléka a kuřecího masa
50,6. Súp rau đậu phụ - Zeleninová polévka s toufu 39,-

Předkrmy
7. Nem rán – Jarní závitky (2ks)
8. Nem cuốn sống – Letní závitky (2ks)

45,59,-

13. Phở bò – Rýžová polévka s hovězím masem 129,14. Phở gà – Rýžová polévka s kuřecím masem 129,15. Phở xào gà – Restované ploché nudle s kuřecím
masem
119,16. Phở xào bò – Restované ploché nudle s hovězím
masem
129,17. Phở xào tôm – Restované ploché nudle
s krevetami
129,-

18. Bún xào gà – Smažené nudle s kuř. masem
19. Bún xào bò – Smažené nudle s hov. masem
20. Bún xào tôm – Smažené nudle s krevetami
21.
22.
23.
24.

99,99,119,-

Cơm rang gà – Smažené rýže s kuř. masem
99,Cơm rang bò – Smažené rýže s hov. masem
99,Cơm rang tôm – Smažené rýže s krevetami
99,Đậu phụ xào rau – Tofu restované se zeleninami,
rýže
109,-

Hlavní jídlo
9. Bún nem trộn - Nudle s krevetami, smaženými
závitkami a grilovaným masem
139,10. Bún Chả - Nudle s grilovaným masem
129,11. Bún nem - Smažené jarní závitky s nudlemi 129,12. Bún bò nam bộ - Nudle se smaženým hovězím
masem, arašídy a zeleninou
129,-

25. Vịt chiên sốt rau – Kachní maso na zelenině
s rýži
149,26. Vịt chiên sốt cari đỏ - Kachní maso na červené kari
s rýži
159,27. Vịt chiên sốt cari vàng – Kachní maso na žluté kari
s rýži
159,28. Bò xào rau – Hovězí maso restované
se zeleninami + rýže
129,29. Bò xào cay – Pikantní hovězí restované s rýží 129,-

30.
31.
32.
33.

Udon xào bò – Udon nudle s hovězím masem 139,Udon xào gà – Restované kuřecí udon
139,Udon xào tôm – Udon nudle s krevetami
139,Mỳ udon hải sản – Udon polévka s mořskými
plody
149,-

34. Cơm gà cari đỏ - Rýže na červeném kari s kuřecím
masem
139,35. Cơm cari đỏ (bò/tôm) – Rýže na červeném kari
s hovězím masem nebo krevetami
149,36. Cơm gà cari vàng - Rýže na žlutém kari s kuřecím
masem
139,37. Cơm cari vàng (bò/tôm) – Rýže na žlutém kari
s hovězím masem nebo krevetami
149,38. Cơm gà cari xanh - Rýže na zeleném kari s kuřecím
masem
139,39. Cơm cari vàng (bò/tôm) – Rýže na zeleném kari
s hovězím masem nebo krevetami
149,40. Pad Thai gà – Smažené nudle po Thajsku s kuřecím
masem
139,41. Pad Thai bò/tôm – Smažené nudle po Thajsku
s hovězím masem nebo krevetami
149,-

Přílohy
42. Cơm trắng – Rýže
30,43. Khoai tây chiên – Hranolky
30,44. Khoai tây chiên kiểu Mỹ - Americké brambory 35,-

Česká kuchyně

Speciality
Pečená žebra na medu s hořčicí, křenem a
chlebem 500gr
169,Tatarák, 6ks topinek
189,Kuřecí křídla Buffalo podávané s rozpečenou
bagetkou 300gr
129,Fantastický steak Olymp, vařené brambory
200gr
159,-

Hlavní Jídlo
Kuřecí steak zapečený nivou nebo hermelínem,
příloha v ceně dle výběru 200gr
159,Smažená kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem,
příloha v ceně dle výběru 200gr
159,Kuřecí řízek, vařené brambory, okurka
200gr
129,Vepřové nudličky v fokfórové omáčce, hranolky
200gr
129,Vepřový řízek, vařené brambory, okurka
200gr
129,-

Losos pečený s bylinkami na máslové omáčce,
grilovaná zelenina 150gr
169,Farfalle s kuřecím masem na smet. špenátem
nebo houbovou omáčkou a sýrem 300gr
129,Domácí bramborák s pikantní masovou směsí
Rychtář 300gr
129,Lyonské brambory (smetana, pórek, cibule)
200gr
89,Smažený sýr, vařený brambor, tatarská omáčka
150gr
109,Smažený hermelín, vařený brambor, tatarská
omáčka 100gr
119,Smažené žampiony, vařené brambory, tatarská
omáčka 200gr
109,Smažený květák, vařené brambory, tatarská
omáčka 200gr
109,Přílohy:

Saláty a pochutiny
Šopský salát s čubricou
Caesar salát
Domácí tlačenka 100gr
Domácí utopenec pikantní 1ks
Nakládaný hermelín 1ks

79,125,30,45,65,-

Hranolky, americké bram., krokety 150gr
Vařené brambory 150gr
Houskové nebo bramborové knedlíky (4ks)
Bramboráčky (4ks)
Zelí (bílé/červené) 100gr
Dušená rýže nebo zeleninová příloha
Dušená kukuřice nebo baby karotka na másle
Tatarská omáčka, kečup

30,25,25,30,30,30,30,20,-

