
Rezervace speciálního menu na emailu restaurace@mololipno.cz.

Rezervační formulář a kreditní karta bude vyžadována jako garance na vytvořenou rezervaci.

Cena zahrnuje DPH a nezahrnuje service charge, který bude připočítán k celkovému účtu.

Pro informace o alergenech prosím kontaktujte obsluhu. 24. 12. 2022 večer servírujeme pouze štědrovečerní menu.

SOUSTO NA UVÍTANOU 
Smažené jikry, kefír, kopr

Předkrm
Špaldové kernotto, smažené jelítko, houby, kmínová omáčka

POléVkA
Vánoční rybí polévka, máslové krutóny z kváskového chleba, badyán

HlAVNÍ cHOd
Smažený filet z kapra, bramborový salát, kyselá zelenina, citron

nebo

Řezy z hovězí svíčkové, bramborový mille feuille, celer, lanýž, hlíva královská

dezerT
Karamelizovaná vánočka, vanilková pěna, pražené mandle, švestky v rumovém glazé

NáPOje
Perlivá, neperlivá pramenitá voda, káva nebo čaj

Cena menu na osobu 2 200 Kč

ŠTĚDROVEČERNÍ mENu
24. 12. 2022  |  16–22 hod.



Cena na osobu 6 600 Kč zahrnuje:

Aperitiv – sklenka šampaňského 0,1 l

Šampaňský půlnoční přípitek na střešním baru nad lipenským jezerem 

Lahev šampaňského 0,375 l pro dvě osoby

MENU

SOUSTO NA UVÍTANOU
Čerstvá ústřice „fine de claire“, kimchi vinaigrette, šalotka

STUDENÝ PŘEDKRM
Hovězí tartar, lanýž, žloutek, opečený chléb, morek

TEPLÝ PŘEDKRM
Uzený pstruh, kapusta, kysané zelí, brambory, guanciale

MEZICHOD
Granita gin, tonic, rakytník

HLAVNÍ CHOD
Dančí hřbet, foie gras, černý kořen, kadeřávek, omáčka z koňaku

DEZERT
Čtyři roční období

Fialka / jahoda–bazalka / jablko–karamel / perníková makronka

 káva a domácí pralinky

SILVESTROVSKÉ MENU
31. 12. 2022  |  19–01 hod.



novoroční kanapky

Uzená ryba, kaviár, yuzu, kopr

Hovězí kýta, celer s jablky, kyselá hořčice

Sýry, polosušené rajče, ořechy

nápoje 
 

neomezená konzumace po dobu silvestrovského večera

Bílé víno

Sancerre 2020, Les Panseillots”, Sebastien Fargette - Gilles Guillerault, Loire

Grüner Veltliner Bromberg 2021, Weingut Stefan Bauer, Wagram

červené víno

Château Escot 2012, Cru Bourgeois, Médoc, Bordeaux

Bishop ś Leap Pinot Noir 2017, Saint Clair Family Estate, Marlborough

oStatní

točené pivo

výběr nealkoholických nápojů

ovocné džusy

perlivá, neperlivá voda

káva nebo čaj

Živá hudBa - piano, zpěv - glow

Rezervace speciálního menu na emailu restaurace@mololipno.cz.

Rezervační formulář a kreditní karta bude vyžadována jako garance na vytvořenou rezervaci.

Pro informace o alergenech prosím kontaktujte obsluhu. 31. 12. 2022 večer servírujeme pouze silvestrovské menu.

Cena zahrnuje DPH a service charge.

silvestrovské Menu
31. 12. 2022  |  19–01 hod.


