PŘEDKRM / STARTERS
100g Salát Caprese, Mozzarella, rajčata, bazalkové pesto, olivy
Caprese salad, Mozzarella, tomatoes, basil pesto, olives
1 ks

60 g

Zastřené vejce, sušená šunka, zauzená česneková majonéza,
hráškové pyré, špenátový prach, cherry rajče
Lost egg, dried ham, smoked garlic mayonnaise, pea puree,
spinach powder, cherry tomato
Marinované krevety, zelenina, zázvor, chilli, citronové aioli, bagetka***
Marinated prawns, vegetables, ginger, chilli, lemon aioli, baguette ***

109 Kč

129 Kč

159 Kč

POLÉVKA / SOUP
0,25l Silný vývar z hovězího žebra, nudle, maso, zelenina
Strong beef rib broth, noodles, meat, vegetables

39 Kč

0,25l Česnekový krém, restované plátky česneku, česnekový olej***
Garlic cream, garlic slices, garlic oil ***

49 Kč

SALÁTY A BEZMASÉ POKRMY / SALADS AND VEGETARIAN DISHES
200g Caesar´s salát, slanina, česnekové krutony, parmazán
Caesar salad, bacon, garlic croutons, parmesan

129 Kč

300g Caesar´s salát, slanina, česnekové krutony, parmazán, krůtí prsíčka
Caesar salad, bacon, garlic croutons, parmesan, turkey breast

185 Kč

260g Caesar´s salát, slanina, česnekové krutony, parmazán, krevety
Caesar salad, bacon, garlic croutons, parmesan, turkey breast

239 Kč

200g Trhané saláty, vakuovaný meloun, sýr Feta, olivy
Chopped salads, compressed watermelon, Feta cheese, olives

185 Kč

250g Šafránové risotto, hráškové pyré, Mozzarella, cherry rajče
Saffron risotto, pea puree, Mozzarella, cherry tomato

175 Kč

3 ks

145 Kč

Kynuté ovocné knedlíky, tvaroh, skořicový cukr, máslo
Fruit filled sweet dumplings, curd cheese, cinnamon sugar, butter

SPECIALITY PODNIKU / SPECIALTIES
200g Krůtí steak s bylinkovým máslem, brambory zapečené sýrem Gran Moravia
Turkey steak with herb butter, baked potatoes with Gran Moravia cheese
350g Konfit z kachního stehna, červené hlávkové zelí, bramborový knedlík,
omáčka Demi-glace
Confit duck leg, red cabbage, potato dumplings, demi-glace sauce
200g Grilovaná vepřová panenka, houbové ragú, teplý kroupový salát
Grilled pork tenderloin, mushroom ragout, warm barley salad

225 Kč

235 Kč

265 Kč

400g Jehněčí kolínko na rozmarýnu, smetanové bramborové pyré,
listový špenát, konfitovaný česnek
Rosemary lamb shank, creamy potato puree, spinach leaves, garlic confit

375 Kč

200g Filírovaný vyzrálý Flap steak, omáčka Demi-glace,
pečená brambora s kysanou smetanou
Sliced aged Flap steak, demi-glace sauce, baked potato with sour cream

325 Kč

180g Hřbet z divokého selete, redukce z červeného vína,
cibulové zelí, pálené noky***
Wild boar backstraps, red wine reduction, onion cabbage,
pate a choux gnocchi ***
200g Guláš z divočáka na staročeský způsob, bramboráčky, šalotka
wild boar piglet backstraps old Czech style, potato pancakes, shallots

340 Kč

219 Kč

DĚTSKÁ JÍDLA / CHILDREN´S MEALS
75g

Přírodní nebo smažený krůtí řízek, bramborová kaše, kompot
Turkey fillet or turkey shnitzel, mashed potatoes, fruit compote

85 Kč

75g

Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka
Breaded fried cheese, French fries, tartar sauce

75 Kč

1 ks

Kynutý ovocný knedlík, tvaroh, skořicový cukr, máslo
Fruit filled sweet dumpling, curd cheese, cinnamon sugar, butter

55 Kč

SÝRY / CHEESE
200g Šéfkuchařův výběr sýrů, šípková marmeláda, vlašské ořechy
Chef's selection of cheese, rosehip jam, walnuts

185 Kč

DEZERTY / DESSERTS
100g Levandulová Panna Cotta, kávová omáčka, ovoce***
Lavender Panna Cotta, coffee sauce, fruit ***

85 Kč

120g Gratin z letního ovoce, anglický krém
Summer fruit gratin, English cream custard sauce

95 Kč

100g Suflé z čokolády Tropilia Valrhona 70%, vanilková zmrzlina, ovoce
Tropilia Valrhona 70% chocolate souffle, vanilla ice cream, fruit

98 Kč

*** Doporučujeme jako čtyřchodové menu za zvýhodněnou cenu 590,- Kč ***
*** We recommend as a four-course menu for a special price of 590, - CZK ***

Seznam alergenů obsažených v pokrmech je k vyžádání u obsluhy.
Přejeme Vám dobrou chuť a příjemně ztrávený čas v naší restauraci Helios.
Menu Vám připravil kuchařský tým pod vedením šéfkuchaře Romana Kenise.

