HOP HOUSE

Dance Fever
PŘEDKRMY A SALÁTOVÝ BAR
Terina z kachního Foie gras s pomerančovým konfitem
Obložené talíře: lanýžový salám, italský sušený salám Coppa,
sušené hovězí maso Bresaola
Šunka Bayonne s fíkovým kompotem
Tataki z tuňáka obaleného v sezamu na lůžku ze salátu Nicoise
Pečená kořenová zelenina se sušeným ovocem a jogurtovým dresinkem
Lilkový kaviár s bylinkami
Grilované papriky s kozím sýrem
Pyré z avokáda, burraty a hrachu s mátou
Crudités z čerstvé zeleniny s dipem z černých oliv
Salátové dresinky: Caesar, koktejlový, octový, se sýrem Roquefort,
jogurtový s mátou, balsamikový

POLÉVKY
Vývar z hovězí oháňky s bobkovým listem
Veganská čočková polévka

HOP HOUSE

Dance Fever
RYBY A MOŘSKÉ PLODY
Vařené krevety s citronem a koňakovou omáčkou
Ústřice Belon & Fine de Clair se šalotkovým octem, žitný chleba a máslo
Klasický Gravlax nebo graclax ochucený červenou řepou, citron, kopr a černý čaj
Uzený losos s kapary a citronovou omáčkou
Salát z mořských plodů s petrželkou, pečeným rajčetem a olivami
Pomalu pečený humr, salát ze zámeckých brambor s lanýžem
Losos pečený v krustě z mořské soli s bylinkami, Bernská omáčka a špenát

MASO
Vepřová panenka, medová hořčice
Pomalu pečená jehněčí žebírka v bylinkovo-hořčičné krustě
Pečené baby kuřátko, citronové máslo
Americká hovězí svíčková v omáčce z divokých hub a bílých lanýžů

HOP HOUSE

Dance Fever
VEGETARIÁNSKÉ POKRMY
Smažené knedlíčky gyoza, sladkokyselá omáčka
Dýňové ravioli v oříškové omáčce
Pastýřský koláč se špěnátem a švýcarským sýrem
Artyčoková srdíčka plněná mátovo-hrachovým pyré
Glazovaná mrkev s ananasovou šťávou
Široký výběr chlebů, bagetek, focaccia a dalšího pečiva

HOP HOUSE

Dance Fever
DEZERTY
Crème Brûlée Cheesecake
Ovocný špalek
Lískooříškový krémový dort
Kokosovo-kakaový dort
St. Honoré (dezert z odpalovaného těsta plněný šlehačkou s karamelovou krustou)
Nadýchaný vrstvený dort s lesním ovocem
Mille feuille (dezert z listového těsta prokládaného krémovou náplní)
Citrónový koláč
Valrhona čokoládové pokušení
Tiramisu ve skle
Dort z lesního ovoce
Mangová pěna
Meringata (mražený desert z pusinek a krému)
Karamelová Panna cotta
Rhum Baba (nadýchaný koláč nasáklý rumem)
Coffee parfait
Pečený ananas „au poivre vert“
Ovocný koš
Profiterolky a “cannoli” s čokoládou, pistáciemi, vanilkovou šlehačkou,
caramel, maliny, čokoládová omáčka

