PŘEDKRMY A SALÁTY
Mozzarella s bazalkovým pestem,

115 Kč

piniovými oříšky a tomatovým sorbetem (7,8)

Marinovaný losos v pomeranči

125 Kč

s avokádovým pyré a ředkví (4)

Hovězí carpaccio

155 Kč

s rukolovým pestem a sýrem parmazán (7)

Tradiční tatarský biftek

255 Kč

s čerstvým chilli a tmavými toasty nebo klasickými topinkami (1,3,6,10)

Bylinkový salát z mladých lístků se sójovým sýrem Tempeh,

175 Kč

ředkvičkou a grilovanou baby kukuřicí (6)

Caesar salát s grilovaným kuřecím prsem,

195 Kč

chipsem uzené slaniny, hoblinami parmazánu a krutony (1,3,4,7,10)

POLÉVKY
Hovězí vývar

75 Kč

s masovými knedlíčky a krájenou zeleninou (1,3,9)

Hráškový krém

85 Kč

se smetanou a mátovou pěnou (1,7)

HLAVNÍ CHODY
Těstoviny Panciotti s baklažánem,

245 Kč

uzenou mozzarellou, smetanovou omáčkou a parmazánem (1,3,7)

Šafránové risotto

265 Kč

s mladým hráškem a parmazánem (7)

Filé z mořského vlka

495 Kč

na hráškovém pyré s risottem z červené řepy a šalotky (4,7)

Filé z lososa na sépiových těstovinách

365 Kč

s rajčatovým concasse a pomerančovou pěnou (1,3,4,7)

Kuřecí prso supreme
s omáčkou z pečených paprik, bulgurem a koriandrem

295 Kč
(1,7)

Pečená kachna na tymiánu v úpravě sous vide
s červeným vinným zelím a žemlovými knedlíky (1,3,7)

Benada Restaurant – Ostrava, Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava - Zábřeh,
Tel.: +420 596 702 832, E-mail: ostrava@benadarestaurant.cz, www.benadarestaurant.cz

325 Kč

Králičí hřbet v pancettě

325 Kč

s čerstvým baby špenátem s piniovými oříšky a pečenými batáty (1,7)

Vepřový steak z plemene Duroc

315 Kč

s omáčkou z konfitovaného česneku, šťouchané brambory s anglickou
slaninou a lístky bruselské kapusty (1,7)

Bavette steak po burgundsku v úpravě medium

425 Kč

se zeleninou, žampióny a pečenými bramborami (1,7,9)

Hovězí steak z irské špičky v úpravě medium

465 Kč

s pepřovou omáčkou a smaženými kořeněnými bramborami
nebo grilovanou zeleninou (1,7,9)

DEZERTY
95 Kč

Sorbet
malinový, černý rybíz nebo citrón & tymián

Pomerančový sorbet

95 Kč

s Campari bitter

Vanilková panna cotta
s jahodovou pěnou

95 Kč

(3,7)

Čokoládové suflé

95 Kč

s rybízovým sorbetem

(1,3,7)

95 Kč

Tiramisu dort (1,3,7)
Variace výběrových sýrů
s fíkovým džemem (7)

Menu pro Vás sestavil šéfkuchař Otto Kokoszynski.
Nabídka je platná od 4. července 2018.
Veškeré ceny jsou uvedené v Kč a zahrnují 15% DPH.
Benada Restaurant – Ostrava, Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava - Zábřeh,
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185 Kč

