V.I.P. LOBBY

Director’s Seats
50 gramů Zlatého kaviáru z jesetera pro 2 osoby, pohankové bliny,
Crème fraiche a tradiční kaviárový servis

PŘEDKRMY A SALÁTOVÝ BAR
Grilovaný humr, bernská omáčka
Thajský salát ze zelené papáji
Norský uzený losos, konfitovaný fenykl, pečená mrkev
Marinovaný mečoun, sladké papriky, cuketa
Selekce ústřic se šalotkovou zálivkou
Krevety v koktejlové omáčce s vodkou
Prémiová selekce sushi, sashimi a maki
Tuňák hamachi crudo, olivový olej, limetková šťáva
Obložené talíře: šunka Serrano, lanýžový salám, italský sušený salám Coppa,
sušené hovězí maso Bresaola / mini briošky plněné pěnou z kachního foie gras,
fíkové chutney
Ručně krájený tatarák z amerického hovězího, pažitka, vařená vejce, kapary
Crudités z čerstvé zeleniny s dipem z černých oliv
Salátové dresinky: Caesar, koktejlový, octový, se sýrem Roquefort,
jogurtový s mátou, balsamikový
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POLÉVKY
Vývar z hovězí oháňky s bobkovým listem
Veganská čočková polévka
Klasická francouzská rybí polévka Bujabéza

RYBY A MOŘSKÉ PLODY
Mořský vlk pečený v krustě z mořské soli a bylinek, italská omáčka z rajčat,
okurek, celeru, tymiánu, bazalky a citronové šťávy
Klasický gravlax, Gravlax ochucený červenou řepou, citronem, koprem nebo černým čajem

MASO
Pomalu pečený rib eye steak, omáčka z červeného vína,
olivový olej, konfitovaný česnek, tatarská omáčka
Husa na Hong Kongský způsob, pikantní orientální omáčka
Americká hovězí svíčková v omáčce z divokých hub a bílého lanýže
Pomalu pečená jehněčí žebírka v bylinkovo-hořčičné krustě
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VEGETARIÁNSKÉ POKRMY
Dýňové ravioli s oříškovou omáčkou
Pastýřský koláč s houbami a švýcarským sýrem
Artyčoková srdíčka plněná mátovo-hrachovým pyre
Glazovaná mrkev s ananasovou šťávou
Pečené zámecké brambory se zakysanou smetanou a pažitkou
Zeleninový štrůdl
Orientalní stanice s baozi a smaženými a následně dušenými zeleninovými knedlíčky gyoza
Pečený špenát na olivovém oleji ochuceném sladkým česnekem
Domácí chléb s bylinkami a česnekovým olejem, mini rajčatová focaccia
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DEZERTY
Crème Brûlée Cheesecake
Pistáciový krémový dort
Ovocný špalek
Líškooříškový krémový dort
Kávovo-kokosový 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
Amarena Tiramisu
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“
Silvestrovský zmrzlinový pohár
Ovocný koš
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DEZERTY PO 23. HODINĚ
Mražený ovocný koš
Čokoládovo-mandarinková drobenka
Meringue s pečenými banány
Vrstvený jahodový dort Fraisier
Pyré z hrušek a vlašských ořechů
3 čokoládové pěny
Mangový dezert
Pěna z jablek a perníku
Malinová čokoláda
Rebarbora s krémem Chantilly
a…
Profiterolky a “cannoli” s čokoládou, pistáciemi, vanilkovou šlehačkou,
caramel, maliny, čokoládová omáčka

