
  
 

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

Kuřecí consommé 190 Kč 
Mořský ďas        960 Kč 
dim sum se zeleninou, omáčka s dashi,  
hráškové pyré s mátou, edamame  

Hranolky s parmezánem a lanýžovou solí 

Bramborové pyré 

Kimchi salát 

Grilovaná zelenina 

110 Kč 

80 Kč 

120 Kč 

130 Kč 

150 Kč 

bylinkové knedlíčky, kořenová zelenina julienne, 
vaječný svítek s hráškem 

SOHO chobotnice 990 Kč 
Humří bi qs ue       

květákové pyré, bramborovo-květákové krokety, 
zauzená vinná omáčka 

ravioly s krevetou, fenyklový salát, conncasé rajčata, 
řapík 

 

Dušená zelenina  
Tom yum 280 Kč 

160 Kč 

krevety, sójové klíčky, hlíva, jarní cibulka, shimeji 
Kukuřičné kuře supreme 
gratinované batáty, pórek, dýně, tymiánová omáčka 

560 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 
Lišková  

80 Kč 
80 Kč 
80 Kč 
80 Kč 

Miso shiru 180 Kč 
řasy wakame, tofu, unagi, miso, sezam, hlíva, 
ředkev  

Halibut 
dýňové rizoto, cukrové lusky, parmezánová pěna,  
dýňový olej 

   760 Kč 

p ř e d k r m y 

d e Z e r t y  

Sezónní listový salát 280 Kč 

480 Kč 

450 Kč 

380 Kč 

Steak z hovězí svíčkové 1 190 Kč 

SOHO větrník 220 Kč 
pečené hrušky, marinovaná řepa, svatojánské 
ořechy, hruškový dresing z bílého balsamica, 
vlaššské ořechy, pěna z kozího sýra, řepný prach 

ratté brambory, opečené houby, cibulka, fazolky,  
lišková omáčka 

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

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

Hovězí žebro 
690 Kč 

Čokoládový mini dortík 220 Kč 

260 Kč 

kimchi, wasabi pyré, pekingská omáčka 

krém z hořké a bílé čokolády, vanilková 
zmrzlina, višňová omáčka 

“Hříbek” 

 Jelení hřbet 
740 Kč 
 
 
390 Kč 

vanilkový a čokoládový mousse, sorbet z lesního 
ovoce, jedlý mech 

Hovězí tatarák 

pečená řepa, kaštanové pyré, bylinkový éclair, 
jalovcová omáčka 
 
Ravioly plněné riccotou  
dýňové pyré, med, vlašské ořechy, parmezánová 
omáčka 

křepelčí vajíčko marinované v řepě, lanýžová 
majonéza, marinovaný řapík, toast 

Zvěřinová terinka 
paštika, kroketa ze zvěřinového konfitu, marinované houby, 
brusinky, brioška 

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

Grilované foie gras 640 Kč 
 
370 Kč 

95 Kč 

hruškové chutney, šípkovo-koňaková omáčka, 
ovocný gel, brioška se sušeným ovocem, houby 

striploin steak 

rib eye steak 

tomahawk steak 

Svíčková z plemene Charolais 200g 

200g 
300g 

760 Kč 
960 Kč 

1 090 Kč 

Variace domácího pečiva 

300g 
400g 

focaccia s rozmarýnem, gougeres, křupavý chléb, 
tapiokový chips s řasou nori 

1 290 Kč 

od 1000g 260 Kč/100g 

390 Kč 

Mušle sv. Jakuba  
ceviche s mangem, nigri s lanýžovým olejem, jablečná 
omáčka, celer, řapík 

Gyoza knedlíčky s tuňákem 
jarní cibulka, wasabi majonéza, ponzu omáčka 

           990 Kč 

590 Kč 

Výběr ze sezónních sorbetů a zmrzlin 65 Kč 


