RODINNÝ

BRUNCH

Sestavte si své 4-chodové menu za zvýhodněnou cenu 990 Kč
(vyberte si 2 předkrmy nebo polévky, 1 hlavní chod a 1 dezert)

PŘEDKRMY & POLÉVKY
Tom Yum 230
krevety, houba shiitake, hlíva ústřičná, koriandrové lístky, jarní cibulka
Pórkovo - hruškový krém s plísňovým sýrem 190
hrušky, pórek, brambory
Miso shiru 180
řasy wakame, tofu, unagi, miso, sezam, hlíva, ředkev
Vejce Benedikt s uzeným lososem a s parmskou šunkou 260
bylinkový toustový chléb, holandská omáčka, polníček
Vejce Benedikt se špenátem a s lanýži 260
bylinkový toustový chléb, holandská omáčka
SOHO carpaccio s citrusy 340
sladká chilli omáčka, japonská majonéza s řasou nori, křupavý chléb
Tygří krevety 340
grilovaná kukuřice s kokosovým mlékem, kukuřičné pyré, máslový popcorn, kokosová omáčka s červeným kari
Zauzená kachní prsa 260
mix listového salátu, svatojánské ořechy, řepa, rozmarýnový dresink
Marinovaná foie gras v portském víně 440
hruškové pyré, perník, jeřabina, ovocná brioška

HLAVNÍ CHODY
Kachní stehno s hoisin omáčkou 390
udon nudle, zázvor, kukuřice, paprika, jarní cibulka, pórek
Kukuřičné kuře s koriandrem na medu 460
mrkvové pyré se zázvorem, cukrové lusky, arašídová omáčka
Mořský vlk marinovaný v mirinu a miso pastě 690
žlutá řepa, vinná omáčka se slaninou, hráškem a mátou, bramborové pyré s kerblíkem
SOHO chobotnice 890
cizrnové pyré s tahini, lilkové pyré s kardamomem a zázvorem,
salát z barevné mrkve a koriandrovými lístky, citrusová beurre blanc omáčka
SOHO Beef 890
pak choi, edamame, sojové klíčky, houba shiitake, wasabi pyré, pomerančová omáčka
Brunch Sushi Set 490
SOHO rolka, Philadelphia rolka, avokádo maki, kappa (okurka) maki
Těstoviny s mušlemi sv. Jakuba 490
lanýže, vinná omáčka
Fregola sarda 360
křupavé vejce, rajčata, holandská omáčka

DEZERTY
SOHO větrník 190
karamelová šlehačka, vanilkový krém, malinový gel, ovoce, zmrzlina ze slaného karamelu
,,Koňaková špička“ 190
čokoládový krém, vaječný likér, pistácie
Lívance 190
tvarohovo-smetanový krém, lesní ovoce, sorbet z lesního ovoce
Speciální dezert 220
dle denní nabídky
Výběr ze sezónních sorbetů a zmrzlin 55 / porce

