
 

 

 

Specialita šéfkuchaře / Chef’s Special 

 
Tatarák z českého „strakáče“ 90g  /  CZK 430 

bio žloutek | šalotka | kapary  150g  /  CZK 580 

Tartar from farm-raised beef   

organic egg yolk | shallot | capers 

 

 

Sendviče / Sandwiches  

 
Hovězí burger z českého “strakáče”  CZK 340 

 majonéza z pečené cibule | rajče | okurka | ledový salát | hranolky  

Burger from farm-raised beef 

roast onion mayonnaise | tomato | cucumber | lettuce | fries  

Čedar nebo slanina | Cheddar cheese or bacon    CZK   10 

Hovězí oháňka v barbecue omáčce | Oxtail in barbecue sauce   CZK   30 

 

 

Club sendvič CZK 290  

Prso z kukuřičného kuřete | slanina | vejce | salát | rajče | majonéza  

Club sandwich 

Corn-fed chicken breast | bacon | egg | lettuce | tomato | mayonnaise 

 
Bramborové hranolky / French fries    CZK   70 

 

 

 

Saláty / Salads 
 

 

Caesar salát    CZK 260 

Římský salát | ančovičkový dresink | parmazán | krutóny | slanina 

Caesar salad 

Romaine lettuce | anchovy dressing | parmesan | croutons | bacon  

 

 

 V  Míchaný salát | třešnová rajčátka | domácí dresink  CZK 190 

Mixed salad | cherry tomatoes | house dressing  

 

 
Saláty je možné podávat s: / Salads can be served with: 

grilovaným kuřecím prsíčkem / Grilled chicken breast    CZK 260 

grilovanými hovězími medailonky / Grilled beef medallions  CZK 320 

grilovanými tygřími krevetami / Grilled tiger prawns     CZK 420 

 



 

 

 

Snacky / Snacks 

 
Odpolední čaj CZK 590 

Čaj nebo káva nebo svařené víno 

Variace sedvičů | chlebíčky | domácí minidezerty   

 
Afternoon tea  

Tea or coffee or mulled wine 

An array of sadwiches | open face sandwiches | home-made mini desserts  

 

V   Kalamata olivy | zelené olivy CZK 120 

Kalamata olives | green olives 

 

V   Ovocný salát | sezónní sorbet CZK 130 

Fruit salad | seasonal sorbet 

 

Výběr z českých a evropských sýrů | ovocný chlebíček s ořechy CZK 380  

Czech and European cheeses | fruit and nut bread       

 

Kalamata olivy | zelené olivy CZK 120  

Kalamata olives | green olives      

 

 

Dezerty / Desserts 

 
The Grand Mark dort | ganache z černého rybízu CZK 190 

čokoládové glazé | malinová omáčka                                  
The Grand Mark Cake | Black Currant Ganache   

Chocolate Glaze | Raspberry Coulis 

 

Denní nabídka dortů CZK 190 

Dessert of the Day 

 

Výběr evropských sýrů CZK 380 

rebarborové marmeláda | ovocný chléb s ořechy  

Selection of European cheeses  

Rhubarb Jam| Fruit Bread with Nuts 

 

Nabídka dezertů platí do 23:00 

The selection of desserts is available until 11pm only 

         

V  Vegetariánské / Vegetarian  

 

 

 

Ondřej Koráb 

Executive Chef 


