
Prázdninová sleva 50 % z pronájmu Art & event Gallery Černá labuť 
a další speciální letní ceny za grill menu a nápoje.

na Poříčí 25 (8. patro), Praha 1, www.cernalabut.cz

GRILOVánÍ POD ŠIRÝm neBem V CenTRu PRAHY 
S neVŠeDnÍm VÝHLeDem Z 8. PATRA



GRILL menu I.   
390 Kč bez DPH / osoba

STuDenÝ BuFFeT / 250g / osoba

Krájená čerstvá zelenina  
(Směs zelených salátů  

a rukoly, cherry rajčata, okurky,  
papriky, olivy, sýr feta)

Caprese salát  
s čerstvou bazalkou

Caesar salát s kuřecím  
masem, slaninou a krutony 

Salát coleslaw

Dresinky  
(balsamico, olivový olej)

GRILL menu / 500g / osoba

Kuřecí prsíčka marinovaná  
v Tandoori koření a jogurtu  

s čerstvým koriandrem

Vepřová krkovice  
v dijón marinádě

Hovězí miniburgery  
se slaninou 

Grilované  
norimberské klobásky

Grilovaný hermelín

Grilovaný kukuřičný klas

Provensálská  
grilovaná zelenina 
(lilek, cuketa, rajče)

Pečené domácí  
americké brambory  

s česnekovým dresinkem

Ajvar – domácí pomazánka  
z pečených paprik a lilku

Dresing 1000 ostrovů

Domácí pečivo

GRILL menu II.   
490 Kč bez DPH / osoba

STuDenÝ BuFFeT / 250g / osoba

Krájená čerstvá zelenina  
(Směs zelených salátů a rukoly, cherry 
rajčata, okurky, papriky, olivy, sýr feta)

Caprese salát  
s čerstvou bazalkou

Caesar salát s kuřecím  
masem, slaninou a krutony 

Salát coleslaw

Dresinky  
(balsamico, olivový olej)

GRILL menu / 500g / osoba

Grilovaný losos na limetách

Grilovaný chobotnice  
s česnekem a bylinkami

Hovězí flank steak  
s čerstvými balinkami

Grilované kuřecí špízky Teriyaki

Hovězí mini burger s anglickou slani-
nou, rajčaty, salátem  

a pikantním dresinkem

Grilovaný kukuřičný klas

Provensálská grilovaná zelenina 
(lilek, cuketa, rajče)

Pečené domácí americké brambory 
s česnekovým dresinkem

Ajvar – domácí pomazánka  
z pečených paprik a lilku

Dresing 1000 ostrovů

Domácí pečivo

DeZeRTY / 100g / osoba

Grilovaný ananas  
s třtinovým cukrem

GRILL menu III.
VeGeTARIánSKé

390 Kč bez DPH / osoba
 

STuDenÝ BuFFeT / 250g / osoba

Krájená čerstvá zelenina  
(Směs zelených salátů  

a rukoly, cherry rajčata, okurky,  
papriky, olivy, sýr feta)

Caprese salát  
s čerstvou bazalkou

Salát coleslaw

Dresinky (balsamico, olivový olej)

GRILL menu / 400g / osoba

Grilovaný hermelín

Provensálská  
grilovaná zelenina 

(lilek, cuketa, rajče,  
paprika, cibule)

Grilovaná bylinková polenta

Kukuřičný klas

Pečené domácí  
americké brambory  

s česnekovým dresinkem

Bylinkový dresink

Ajvar

DeZeRTY / 100g / osoba

Grilovaný ananas  
s třtinovým cukrem

náPOJOVÝ BAR I. 
150 Kč 

4hodinová volná konzumace

Radegast Birell

neperlivá voda  
s citronem

Pomerančový juice

Jablečný juice

malinová limonáda 

Káva espresso 

Výběr ovocných  
a černých čajů

náPOJOVÝ BAR II. 
290 Kč 

4hodinová volná konzumace

Verdejo, naturvin, Španělsko

Pilsner urquell točené

nealkoholické pivo Radegast Birell

neperlivá voda s citronem

Pomerančový juice

Jablečný juice

malinová limonáda 

Káva espresso 

Výběr ovocných a černých čajů

náPOJOVÝ BAR III. 
390 Kč 

4hodinová volná konzumace
 

Sauvignon, Ca´di Rajo Itálie

Pinot  Grigio Ca´di Rajo Itálie 

Grüner Veltliner exklusive,  
vinařství Bláha, Rakousko

Zweigelt Selection,  
vinařství Bláha, Rakousko

Cabernet Sauvignon, Ca´di Rajo Itálie

nealkoholické pivo Radegast Birell

Pilsner urquell 

neperlivá voda s citronem

Pomerančový juice

Jablečný juice

malinová limonáda 

Káva espresso 

Výběr ovocných a černých čajů


