Silvestrovské menu
Amuse bouche
Víno: Prosecco extra dry, Maschio dei Cavalieri
***
Tataráček z námi marinovaného lososa (GF), náš opečený chléb
Víno: Riesling, kabinetní, Německo, Heinrich Bastens
***
Zauzené kachní prso, květákové pyré s lanýži (GF)
Víno: Lilo, rosé, Francie, Domaines Petit
***
Bažantí consommé s portským vínem (GF)
Víno: Campaldoni, bílé, Itálie, Guerrini
***
Mořský ďas v pancette, krevetová omáčka, hráškové pyré (GF)
Víno: Sauvignon, pozdní sběr, Vinařství Fabig
***
Malinový sorbet s mátou (GF)
***
Telecí svíčková, omáčka foie gras, listový špenát (GF)
Víno: Chianti Classico, Podere L Ája
***
Variace mini dezertů (GF)
Víno: červené likérové víno Šaler, Vinařství Špalek

Menu 1390 Kč
Párování s víny 1740 Kč

Silvestrovské menu vegetariánské
Amuse bouche
Víno: Prosecco extra dry, Maschio dei Cavalieri
***
Mrkvovo-mandlový tatarák, domácí crème fraîche (GF), náš opečený chléb
Víno: Riesling, kabinetní, Německo, Heinrich Bastens
***
Květákové suflé s lanýži, batátové pyré (GF)
Víno: Lilo, rosé, Francie, Domaines Petit
***
Dýňový krém s limetkovou gremolátou (GF)
Víno: Chardonnay, pozdní sběr, Vinařství Fabig
***
Domácí ravioli s ricottou a vlašskými ořechy, pečená červená řepa, omáčka z kozího sýru
Víno: Campaldoni, bílé, Itálie, Guerrini
***
Malinový sorbet s mátou (GF)
***
Rolka z filo těsta se sýrem halloumi a zeleninou, rajčatová caponáta
Víno: Sauvignon, pozdní sběr, Vinařství Fabig
***
Variace mini dezertů (GF)
Víno: červené likérové víno Šaler, Vinařství Špalek

Menu 1190 Kč
Párování s víny 1540 Kč

Milí hosté,
upozorňujeme, že naše restaurace je 31.12. otevřená až od 18:30 a večeře se začíná podávat od
19:00 formou degustačního menu. Otevřeno máme do 01:00.
Nezapomeňte si včas vytvořit rezervaci a vezměte na vědomí, že rezervace je závazná. Při
vytváření rezervace uveďte, prosím, čas vašeho příchodu a jaké menu upřednostňujete, jestli
klasické nebo vegetariánské a s vínem či bez.
Budeme se těšit na příjemný večer strávený s vámi.
Váš tým Lavande

