
  
  

p o l é v k y h l av n í c h o d y p ř í l o h y 

Hovězí consommé 220 Kč 
Mořský ďas        980 Kč 
dim sum se zeleninou, omáčka s dashi,  
hráškové pyré s mátou, edamame  

Hranolky s parmezánem a lanýžovou solí 

Bramborové pyré 

Salát s grilovanými rajč ,aty bylinkové pesto 

Grilovaná zelenina 

110 Kč 

80 Kč 

110 Kč 

130 Kč 

150 Kč 

zeleninové brunoise, konfitované hovězí žebro v gioze 

SOHO chobotnice 990 Kč 
Rajčatová studená polévka    
    

fregola sarda s rajčaty, vinná omáčka, polosušená 
rajčata 

balkánský sýr, slunečnicová semínka, balsamico kaviár, 
rajčata 

 

Dušená zelenina  
chřest, karotka, cukrové lusky, divoká brokolice Miso Shiru 180 Kč 

130 Kč 

řasy wakame, tofu, unagi, miso, sezam, hlíva, ředkev 
Steak z tuňáka v sezamu 
zelenina s kari v jarním závitku, pak choi, kedlubna,  
kokosová omáčka 

820 Kč 
o m á č k y k e s t e a k ů m Sake Miso 

řasy wakame, miso, losos 
Omáčka z Kampotského pepře 
Barbecue omáčka 
Demi-glace s portským vínem 
Chimichurri 

80 Kč 
80 Kč 
80 Kč 
80 Kč 

Tom Yum 290 Kč 
krevety, shiitake, rajčata, koriandr Hovězí svíčková 

křupavá brambora, chřest, omáčka z  
Kampotského pepře 

   1 190 Kč 

p ř e d k r m y 

d e Z e r t y  
Sezónní listový salát 290 Kč 

520 Kč 

430 Kč 

420 Kč 

Hovězí žebro 790 Kč 

SOHO větrník 190 Kč 
kozí sýr, fíky, marinovaná řepa, ořechy, 
bezinkový dresing 

kimchi salát, smažená rýže, pekingská omáčka 

karamelová šlehačka, vanilkový krém, malinový gel, 
ovoce, zmrzlina ze slaného karamelu 

Tuňákový tatarák s kimchi 
marinovaná okurka, avokádo, černý toast, 
unagi majonéza 

Jehněčí kotletky 990 Kč 

Kokosový ořech z čokolády 220 Kč 

210 Kč 

šťouchané pečené brambory s hráškem a pancettou, 
houby shimeji, špenát, rozmarýnová omáčka 

mango, maracuja sorbet, kokos 

Mille Feuille 

Cuketové linguini  390 Kč 

jahody, zakysaná Smetana, jahodový sorbet Hovězí tatarák 
petrželkové pesto, rajčatová omáčka, parmezán, 
sušená cherry rajčata 

kapary, kimchi majonéza, marinované cibulky, 
sušený žloutek, toast 5 5 Kč/porce 

390 Kč 

Výběr ze sezónních sorbetů a zmrzlin 

Výběr ze sýrů  Grilované krevety 
domácí chutney, ořechy, hroznové víno, řapíkatý celer, 
focaccia  

ananasová salsa, omáčka z grilovaných paprik 

Hovězí maso z plemene ČESTR (český strakatý skot) 
- dozrávající ve zrárnách u nás v SOHO 

Grilovaná foie gras 460 Kč 
 
440 Kč 

95 Kč 

mousse foie gras v pistaciích, granny smith,  
vinný gel, brioška 

striploin steak 

rib eye steak 

tomahawk steak 

Svíčková z plemene Charlains 

200g 
300g 

760 Kč 
960 Kč 

1 090 Kč 

Variace domácího pečiva 

300g 
400g 

focaccia s rajčaty a bylinkami, gougéres, parmezánový 
křupavý chléb, tapiokový chips s  
řasou nori 

1 290 Kč 

od 2000g 260 Kč/100g 

190 Kč 

Burrata 
variace rajčat, rajčatový gel, bazalka, balsamico 

350 Kč 

Ceviche z halibuta 
řapíkatý celer, červená cibulka, limetkový kaviár,  
rajčatová espuma s citronovou trávou  

           990 Kč 


