
  

 
 

 

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 vlk                  790 Kč 
mrkvové pyré, divoká brokolice, karotka, 
edamame, vinná omáčka se šafránem 

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 

Dýňový krém       
cottage, dýně, bylinkové pesto, dýňová semínka  

Dušená zelenina  
Tom yum 290 Kč 

190 Kč 

krevety, sójové klíčky, hlíva, jarní cibulka, shimeji 
Sépiové linguini s mušlemi sv. Jakuba 
lanýž, lanýžové pyré 

 780Kč 
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 
Hříbková  

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  

 1190 Kč 

SOHO větrník 220 Kč 

Liči panna cotta  250 Kč 

 290 Kč 

mangový krém, liči sorbet, kokos, mango 

Hovězí tatarák 

 
pečená řepa, kaštanové pyré, bylinkový éclair, 
jalovcová omáčka 
 
 

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

 680 Kč 

110 Kč 

jeřabiny, marinované lišky, koňaková omáčka, 
brioška 

striploin steak 

rib eye steak 

tomahawk steak 

Svíčková z plemene Charolais 200g 

200g 
300g 

820 Kč 
990 Kč 
 

1 090 Kč 
300g 
400g 1 320 Kč 

od 1000g 290 Kč/100g 

 220 Kč 

Burrata  
fíky, salát, čekanka s medem, makadamový ořech,  
řepný kaviár, malinový dresing 

           990 Kč 

 360 Kč 

polenta s římským kmínem, červené zelí,  
omáčka z pečených paprik 

Lískový ořech  
lískooříškový krém, oříškový piškot, karamel 

Výběr ze sezónních sorbetů a zmrzlin 65 Kč 

 Jelení hřbet 

kimchi, bao knedlík, asijský salát 
Hovězí žebro s Pekingskou omáčkou  740 Kč 

bramborová terina, řepové pyré, topinambury, 
shimeji, demi-glace 

Steak z hovězí svíčkové 

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

Kachní konfit se švestkovou omáčkou v 
křupavém těstě 
kokosová espuma, zelí, sezam 

Variace domácího pečiva 
italský chléb, žitné dalamánky, křupavý chléb, 
tapiokový chips s nori, karotkové máslo s černou solí 

Losos v melase 
papaya, sójové klíčky, koriandr, pistácie 

340 Kč  
480 Kč 
 

450 Kč 

390 Kč 

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

790 Kč 
 
 

lanýž, petrželková majonéza, cibulka,  
sezamový toast 

Grilované foie gras 


