À LA CARTE
Polévky
Hovězí vývar s masem a zeleninou

Polévka dle denní nabídky

75 Kč

69 Kč

―
Tomatová s pečenou bazalkou
69 Kč

Předkrmy
Marinovaný losos na opečené rozmarýnové bruschettě

Carpaccio z hovězí svíčkové

s rukolou, ředkvičkou a pažitkovým crème fraîche

tenké plátky hovězí svíčkové, bazalkové pesto,

169 Kč

cherry rajčata, rukola a hoblinky parmezánu

―

199 Kč

Kachní paštika s lanýžovým olejem

―

a cibulovou marmeládou

Kozí sýr s pyré z červené řepy

119 Kč

na rukolovém salátku s medovým dresinkem
159 Kč

Těstoviny

(Veškeré těstoviny používáme výhradně čerstvé.)

Spaghetti „Aglio Olio“

Spaghetti s restovanými tygřími krevetami

plátky česneku restované na olivovém oleji, petrželka,

cherry rajčátka, česnek, petrželka, bílé víno

na přání „peperoncino“ (s chilli papričkami)

369 Kč

179 Kč
―
Spaghetti s kuřecím masem
cuketou, cherry rajčátky, rukolou a parmezánem
209 Kč

Saláty
Salát Caesar s kuřecím masem a zastřeným vejcem

Salát s grilovaným farmářským sýrem

listy římského salátu ochucené Caesar dresinkem,

pošírovaná hruška, ředkvička, čerstvé fíky, vlašské ořechy

s grilovaným kuřecím prsíčkem, česnekovými krutony

a medovo-limetkový dresink

a hoblinkami parmezánu

229 Kč

239 Kč

Ryby
Steak z lososa

Ryba dle denní nabídky

pečený na pánvi s grilovanou zeleninou
319 Kč

Burgery
Brio burger se steakovými hranolkami

Vegetariánský burger

200 g burger z mletého hovězího krku s domácí

domácí houska, farmářský sýr, čerstvá zelenina,

houskou, anglickou slaninou, rajčaty, kyslelou okurkou,

crème fraîche a salátek coleslaw

červenou cibulkou, sýrem cheddar a jalapenos majonézou

259 Kč

269 Kč

Masa
Zlaté kukuřičné prso supreme

Kachní prsíčko s redukcí z portského vína

s bramborovo-dýňovým pyré, praženým sezamem

na bramborovo-lanýžovém pyré

a rukolovým hnízdem

se zeleninovými chipsy

259 Kč

279 Kč

―

―

Dorůžova pečená vepřová panenka

Hovězí líčka

s kořeněným glazé, červenou cibulkou

pomalu dušená na kořenové zelenině a červeném víně

a opečenými mladými brambůrkami s baby špenátem

s bramborovým pyré a zeleninovými chipsy

279 Kč

299 Kč

―

―

Tatarák na rukolovém lůžku

Biftek

námi namíchaný tatarák z hovězí květové špičky

200 g steak z hovězí svíčkové s glazírovanou cibulkou

na italský způsob s křepelčím žloutkem

a lanýžovým máslem

a pečenou rozmarýnovou bruschettou

409 Kč

249 Kč

―

―

Medailonky z hovězí svíčkové

Králičí roláda pečená v panchette

bramborovo-lanýžové pyré, pepřové glazé

brambororvo-lanýžové pyré, baby špenát

a pečené žampiony portobello

a silná výpeková šťáva

429 Kč

289 Kč
―
Filírovaný hovězí flank steak
na grilované zelenině a silným kořeněným glazé
339 Kč

Dětská jídla
Kuřecí řízek

Spaghetti

podáváme s hranolkami nebo bramborovým pyré

s rajčatovou omáčkou a parmezánem

129 Kč

119 Kč

Dezerty
Levandulové crème brûlée

Sorbet dle denní nabídky

85 Kč

75 Kč

―

―

Čokoládový cheesecake

Panna cotta s ovocem

75 Kč

75 Kč

Přílohy
Bramborové pyré

Jalapenos majonéza/kečup

49 Kč

29 Kč

―

―

Restované brambůrky na bylinkách

Domácí italská focaccia

49 Kč

49 Kč / 29 Kč (½)

―

―

Steakové hranolky

Coleslaw

49 Kč

69 Kč

―
Grilovaná zelenina
75 Kč

bezlepkový pokrm
vegetariánský pokrm

Víno
Všechna vína z vinného lístku lze zakoupit s sebou za zvýhodněnou cenu.

Dezerty
Všechny dezerty a dortíky jsou vyráběné zde v Briu, lze je zakoupit s sebou za zvýhodněnou cenu.

Květiny
Náš partner Eufloria – květiny a design. Vám zajistí květinovou výzdobu na raut, svatební tabuli a jiné výjimečné příležitosti.
Chcete překvapit svou partnerku/partnera na Vaše výročí? Prostřeme a vyzdobíme pro Vás slavnostně stůl.
Připravíme květiny podle vašeho přání, které budou čekat přímo v restauraci k předání. Stačí objednat u obsluhy restaurace.

09-06-2022

