RESTAURACE ATRIUM

Luna Park
PŘEDKRMY A SALÁTOVÝ BAR
Terina z Foie gras s pomerančovým konfitem
Obložené talíře: lanýžový salám, italský sušený salám Coppa,
parmská šunka, sušená šunka Bresaola, meloun Cantaloupe
Thajský salát ze zelené papáji
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
Avokádo, burrata a hráškového pyré 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
Klasická francouzská rybí polévka Bujabéza
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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 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 a bylinek, italská omáčka z rajčat, okurek, celeru,
tymiánu, bazalky a citronové šťávy, tzatziky, šafránová omáčka, pesto za‘atar

HOVĚZÍ CARPACCIO & TATARÁK
Kostky celeru, rukolový salát, kapary, česnek, marinovaná cherry rajčátka s bazalkou a oregánem,
artičok, žampióny, citronový olivový olej, balzamiko, konfitovaný česnek, kaviár

MASO
Pomalu pečený rib eye steak, omáčka z červeného vína, olivový olej, konfitovaný česnek,
tatarská omáčka, dijonská hořčice, pečené brambory a zelenina
Husa na Hong Kongský způsob, pikantní orientální omáčka
Hovězí Wellington, zabalené v listovém těstě s houbami duxelle, omáčka Madeira
Pomalu pečená jehněčí žebírka v bylinkovo-hořčičné krustě
Pečené baby kuřátko, citronové máslo

RESTAURACE ATRIUM

Luna Park
VEGETARIÁNSKÉ POKRMY
Smažené knedlíčky gyoza, sladkokyselá omáčka
Dýňové ravioli s oříškovou omáčkou
Pastýřský koláč se špěnátem a švýcarským sýrem
Artyčoková srdíčka plněná mátovo-hrachovým pyré
Směs z kořenové zeleniny se sezamovou pastou a jogurtem
Salát Fattoush
Glazovaná mrkev s ananasovou šťávou
Pečené brambory se zakysanou smetanou a pažitkou
Zeleninový štrůdl
Široký výběr chlebů, bagetek, focaccia a dalšího pečiva
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DEZERTY
Brûlée Cheesecake
Ovocný špalek
Lískooříškový krémový dort
Kokosovo-kakaový dort
St. Honoré (dezert z odpalovaného těsta plněný šlehačkou s karamelovou krustou)
Nadýchaný dort s lesním ovocem
Mille Feuille (dezert z listového těsta prokládaného krémovou náplní)
Citrónový koláč
Čokoládové pokušení Valrhona
Tiramisu s višněmi Amarena
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
Dusíkem zmražené zmrzliny a sorbety s ozdobami
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DĚTSKÝ KOUTEK
Výběr z mini bagetek
Výběr z pizz
Mini burgery v sezamové housce
Pečená hovězí svíčková
Telecí řízky
Kuřecí nugety
Hranolky
Dýňové ravioli s rajčatovou omáčkou
Cupcaky
Oslíkova lízátka
Výběr zmrzlin

