


RACEK

MENU A . 

Drůbeží vývar s masem, zeleninou
a domácími nudlemi
  
Chicken soup with vegetables 
and homemade noodles                                                1,3,7

Guláš z hovězího krku s houskovým knedlíkem            1,3,7,10
  
Beef stew served with bread dumplings          117

Jablečný závin se skořicí a šlehačkou
  
Apple strudel with cinnamon and whipped cream             1,3,7,8 

350 czk allergens



MENU B . 

Opečená pražská šunka glazovaná v omáčce 
Demi-glace s bramborovým pyré a křenovou pěnou

Roasted ham glazed in Demi-glace sauce 
with mashed potatoes and horseradish mousse

Bramborová polévka s restovanými lesními 
houbami a čerstvou majoránkou                   

Potato soup with roasted wild mushrooms 
and fresh marjoram

Smažené mini řízečky 
z vepřové panenky s bramborovým salátem

Fried mini pork tenderloin chops 
served with potato salad   

450 czk

Švestkový koláč s drobenkou - přelitý omáčkou ze 
švestek a slivovice

Plum pie with crumbs and topped with plum liquor

1,7

1,3

1,3,7

1,3,7

allergens



RACEK

MENU C . 

Domácí zvěřinová paštika s listovým salátkem a 
brusinkovou remuládou

Homemade venison pate with lettuce and 
cranberry remoulade

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, masem, 
zeleninou a nudlemi                   

Beef broth with liver dumplings, vegetables 
and noodles

Hovězí svíčková na smetaně špikovaná špekem 
podávaná s houskovým knedlíkem

Beef sirloin in cream larded with bacon and 
served with bread dumplings   

550 czk

Domácí dukátkové buchtičky s vanilkovým šodo 
provoněné kapkou rumu

Homemade ducat buns with vanilla icing scented 
with rum 

1,3,7

1,3,7

1,3,7

1,3,7

allergens



RACEK

MENU D . 

Italský sýr Burrata s cherry rajčaty a bazalkovým 
pestem s piniemi

Italian Burrata cheese with cherry tomatoes and 
basil pesto with pine nuts

Celerová krémová polévka s bílým vínem a chipsy 
z kořenové zeleniny                   

Celery cream soup with white wine and chips of root 
vegetables

Rizoto s špenátem, česnekem, cibulkou a 
grilovaným supreme z kukuřičného kuřátka

Arborio rice risotto with fresh spinach, garlic, onion 
and grilled corn chicken supreme   

650 czk

Vanilková Panna cotta s meduňkou a jahodami

Vanilla Panna cotta with lemon balm and strawberries 

7,8

1,7,9

1,3,7

3,7

Domácí víno a místní pivo v ceně.
 House wine and local beer Included

allergens



MENU E . 

Uzený losos na listovém salátku s řasami Wamake 
a toastíky z mléčného chleba Tramezzini

Smoked salmon on lettuce with Wamake seaweed 
and Tramezzini milk bread toasts

Polévka z pečeného česneku zjemněná smetanou 
se smaženými chipsy

Roasted garlic soup softened with cream and 
fried chips

Grilovaný Flank Steak marinovaný v čerstvých 
bylinkách – podávaný s gratinovanými brambory 
a Demi-glace s kapkou koňaku

Grilled Flank Steak Marinated in Fresh Herbs - Served 
with pratinated potatoes and Demi-glace with a drop 
of cognac " 

1250 czk

Pečený pomerančový Cheesecake s citrusovou 
omáčkou se skořicí a jablky

Baked Orange Cheesecake with Citrus Sauce, 
Cinnamon and Apples 

Domácí víno a místní pivo v ceně.
 House wine and local beer Included

Variace sýrů a uzeniny  S - (Pecorino, Grana 
Padano, Brie, Gorgonzola) / U - (Piccante, Milano, 
Prosciutto, Pancetta, Mortadella)

Cheese and sausage variations C - (Pecorino, 
Grana Padano, Brie, Gorgonzola) / 
S - (Piccante, Milano, Prosciutto, Pancetta, Mortadella)

allergens

1,3,7,8

1,3,7

1,3,7

1,3,7,8

1,3,7,8



ALLERGENS

1.    Obiloviny Obsahující lepek a výrobky z nich   
2.    KORÝŠI a výrobky z nich   
3.    VEJCE a výrobky z nich   
4.    RYBY a výrobky z nich   
5.    PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY) a výrobky z nich   
6.    SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) a výrobky z nich   
7.    MLÉKO a výrobky z něj   
8.    SKOŘÁPKOVÉ PLODY   
9.    CELER a výrobky z něj   
10.  HOŘČICE a výrobky z ní   
11.  SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM) a výrobky z nich   
12.  OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY v koncentracích 
       vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2   
13.  VLČÍ BOB (LUPINA) a výrobky z něj   
14.  MĚKKÝŠI a výrobky z nich   

1.    Cereals and articles containing gluten
2.    Crustaceans and products thereof
3.    Eggs and products thereof
4.    Fish and products thereof
5.    Peanuts and products thereof
6.    Soybeans and products thereof
7.    Milk and products thereof (including lactose)
8.    Nuts and products thereof
9.    Celery and products thereof
10.  Mustard and products thereof
11.  Sesame seeds and products thereof
12.  Sulphur dioxide and sulphites  SO2 
13.  Lupin and products thereof
14.  Molluscs and products thereof

RACEK


