Jídelní lístek

PŘEDKRMY

CZK

Buffalo mozzarella s grilovaným kaviárem z lilku,
rukola, salsa vierge

330

Hovězí tatar s topinkami, pošírované křepelčí vejce

390

Šunka Serrano s cukrovým melounem,
balzamikovo-medovým dresinkem a rukolou

350

Pečený tuňák podávaný s řasami wakame,
nakládaný zázvor, wasabi mojo

390

Telecí játra s hříbky, smetanou a bylinkami na
toastu

350

SALÁTY

Salát Ceasar s domácím dresinkem, krutony
a parmazánovými hoblinkami

350

- s kuřecími prsíčky

395

- s čerstvě grilovaným lososem

395

- s pečenými tygřími krevetami

395

Zapečený kozí sýr s listy špenátu, merlík čilský,
jablka, medovo-balzamikový dresink

360

Salát Niçoise s pečeným tuňákem, olivy, zahradní
zelenina, brambory, pošírované křepelčí vejce,
balzamikový drezink

395

POLÉVKY
Polévka z vyzrálých tomatů s parmazánovými
hoblinkami, pesto

180

Hovězí vývar s nudlemi a kořenovou zeleninou

180

Místní suroviny

Šéfkuchař doporučuje

Vegetariánský pokrm

SENDVIČE A TOASTY
Sendviče a toasty jsou podávané s kornoutem
smažených bramborových hranolků se slupkou nebo
malým listovým salátem.
InterContinental Black Angus hovězí burger
nebo cheeseburger, coleslaw salát (sýr švýcarský,
plísňový nebo čedar)

470

InterContinental Club sendvič
s grilovanou slaninou, švýcarským sýrem, pečeným
kuřecím prsíčkem, listovým salátem, tomaty,
sázeným vejcem a hořčicovou majonézou,
ve světlém nebo tmavém toastovém chlebu

450

Croque monsieur – toast se šunkou, švýcarským
sýrem a bešamelem

290

Panini Caprese s mozzarellou a rajčaty, domácí pesto

350

Panini s Pražskou šunkou, sýrem Brie, cibulový konfit

280

Wrap s tuňákem, řapíkatý celer, mayo, tomaty,
kapary a římský salát

330

Vegetariánský wrap s kozím sýrem, humus, avokádo,
ledový salát, sušená rajčata, piniové oříšky

290

DOMÁCÍ ITALSKÉ TĚSTOVINY
Vyberte si z naší nabídky domácích italských těstovin
Garganelli nebo Linguine
San Nicola – smetanová omáčka se šunkou Ibérico,
sušená rajčata, bazalka a parmazán

370

All´aragosta – silná krevetová omáčka s grilovanými
tygřími krevetami a cherry rajčátky

450

Pomodoro – čerstvá rajčata a bazalka, parmazán

360

RIZOTA
Milánské rizoto s parmazánem, máslem, šafránem,
sušenými cherry rajčátky a tygřími krevetami
Duke´s rizoto s parmazánem, máslem, šunkou
Ibérico a salátem z rukoly

Místní suroviny
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390

360

Kroupové rizoto s mladým špenátem, tomatové
coulis, cuketa s bazalkovým pestem

340

PIZZY
Napoletana s rajčaty, mozzarella, čerstvá bazalka

290

Duke´s s rajčaty, mozzarella, Serrano šunka, rukola
a parmezán

360

Tallegio e speck se smetanou, mozzarella, cibule,
tallegio sýr, pancetta

360

HLAVNÍ JÍDLA
Filet z čerstvého lososa na špenátu s merlíkem
čilským, máslová omáčka s cherry rajčaty a
citronem

490

Pečené kuřecí prso s rukolou a zeleninou ratatouille

450

Grilovaný hovězí filet s císařským hráškem,
restovanými brambůrkami a Béarnaise nebo
pepřovou omáčkou

560

Telecí vídeňský řízek s bramborovým pyré a
okurkovým salátem

540

Dušená vepřová líčka na červeném víně
s bramborovým pyré a kořenovou zeleninou

430

Pečené kachní stehno s dušeným červeným zelím a
karlovarským knedlíkem

470

PŘÍLOHY
Bramborové pyré
Hranolky se slupkou
Ratte brambůrky
Jasmínová rýže
Zahradní salát s balzamikovým dresinkem a krutony
Zelenina restovaná na másle
Zelenina smažená v tempuře

Místní suroviny
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95
95
95
95
95
95
95

DEZERTY
Café Gourmand InterContinental Prague –
vybrané tři domácí minidezerty podávané společně
s lahodnou kávou Illy

290

Krájené ovoce s mátovým jogurtem

290

Výběr místních sýrů s hroznovým vínem a ořechy

290

“NĚCO K PIVU A VÍNU”
Servírujeme denně od 16 do 23 hodin

Studené snacky podáváme s cibulovou bagetkou

Šunka jamón Serrano, olivy Kalamata, parmezán

170

Humus z cizrny, olivy Kalamata, olivový olej

170

Sýr parmezán, sušené tomaty

170

Pečené královské krevety, wakame salát

170

Smažený sýr Brie, brusinky

170

Zeleninové jarní rolky, sladká čili omáčka

170

Tři snacky dle Vašeho výběru

480

Uvedené ceny zahrnují DPH.
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