
 

 

 
Silvestrovské menu 2019 

Menu servírujeme od 19:00, k předkrmům podáváme domácí opečenou cibulovou bagetu a 
bylinkové máslo, možnost objednat naše bezlepkové domácí pečivo (GF)  

 

Parfait z foie gras, drůbežích jater a koňaku, hruškové ragú s vínem, krém z konfitovaného 
česneku (GF) 

 doporučené víno: Lilo, Francie, Bordeaux, Domaine Petit, suché 

*** 

Dýňový krém, domácí créme fraiche s pomerančovou kůrou, granola z dýňových semínek (GF) 
doporučené víno: Riesling, Mosel, Heinrich Bastens, suché 

*** 
Čerstvé ravioli s červenou řepou a konfitovanou daňčí kýtou, omáčka z jalovce a ginu, máslová 

růžičková kapusta, marinovaná sladkokyselá karotaka 
doporučené víno: Rulandské šedé a Chardonnay, Morava, Sonberk, suché   

*** 

Rakytníkový sorbet s proseccem (GF) 

*** 

Filet z telecí svíčkové, krémová omáčka s černým lanýžem, restovaný listový špenát s pancettou, 
batátové pyré s tamarindem (GF) 

doporučené víno: Corcovo reserva, barrique, Španělsko, Valdapeňas 

*** 
 

Pistáciový řez s mascarpone, švestkové ragů s likérem cassis (GF), karamelovo-ořechová 
drobenka 

 doporučené víno: Svatovavřinecké růžové, Morava, Lahofer, polosladké 

 
 

Menu 1390 Kč 
 

(GF) – bezlepková varianta 



 

  
 

Silvestrovské menu vegetariánské 2019 
Menu servírujeme od 19:00, k předkrmům podáváme domácí opečenou cibulovou bagetu a 

bylinkové máslo, možnost objednat bezlepkové domácí pečivo (GF)  
 

Parfait z uzeného tempehu a cizrny, hruškové ragú s vínem, krém z konfitovaného česneku (GF)              
  

doporučené víno: Sonatino, Gruner Veltliner, Weinviertler, Buchmayer, suché 

*** 
 

Dýňový krém, domácí créme fraiche s pomerančovou kůrou, granola z dýňových semínek (GF)  
doporučené víno: Riesling, Mosel, Heinrich Bastens, suché 

*** 
 

Čerstvé ravioli s červenou řepou plněné sýrem z farmy Krasolesí, omáčka ze smržů, máslová 
růžičková kapusta, marinovaná sladkokyselá karotka 

doporučené víno: Rulandské šedé a Chardonnay, Morava, Sonberk, suché   

*** 
Rakytníkový sorbet s proseccem (GF) 

*** 
 

Portobello dušené na červeném víně a bylinkách, restovaný listový špenát s tempehem,
 batátové pyré s tamraindem (GF) 

doporučené víno: Dornfelder, Mosel, Heinrich Bastens, suché 

*** 
 

Pistáciový řez s mascarpone, švestkové ragů s likérem cassis (GF), karamelovo-ořechová 
drobenka 

doporučené víno: Svatovavřinecké růžové, Morava, Lahofer, polosladké 

 
 
 

Menu 1390 Kč 
 

(GF) – bezlepková varianta 
 



Milí hosté, 

upozorňujeme, že naše restaurace je 31. 12. otevřená až od 18:00 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. 

Budeme se těšit na příjemný večer strávený s vámi. 
Váš tým Lavande 

 


