
                                                                                                             
Vážení hosté BASTION PRAGUE RESTAURANTU, 
 

náš tým kuchařů pro Vás připravil rozmanitou nabídku pokrmů 
nebo možnost ochutnat naše 6 chodové degustační menu 
 
Degustační menu 
 

Tataráček z mladého býka 
 zauzený studeným třešňovým kouřem, remuláda z pečených paprik, kapary, chlebové chipsy, uzená sůl 

 

Levandulový kozí sýr, 
pečená hruška, javororový sirup, ořechy, pistácie 

 

Drůbeží  consommé, raviola s masem a kořenovou zeleninou 
bíla  ředkev, pažitka 

 

Domácí Papardelle, vongole, 
cukrový hrášek, bílé víno, šalotka 

 

Filetto  Bastion 
svíčkové řezy prokládané parmskou šunkou, 

  pečené grenaille na mořské soli ochucené lanýžovým olejem, vinný demi glace 
 

Popcorn shot, 
slaný karamel, popcornový krém, medové hnízdo, rum 

 
cena menu 1690,- CZK 

 
 
Předkrmy 
 
Domácí sušená šunka z vepřové panenky,               350,- 
křen, červená řepa, šťovík, rukola 
 
Grilovaná  kachní  Foie Gras,                             450,-   
želé z  cognacu Frapin s lanýži, karamelizovaný fík, perníkový chléb 
 
Tataráček z mladého býka,                350,- 
 zauzený studeným třešňovým kouřem, remuláda z pečených paprik, kapary, chlebové chipsy, uzená sůl 
 
Levandulový kozí sýr,                                                                                                              290,- 
pečená hruška, javororový sirup, ořechy, pistácie 
 
Grilované  tygří krevety,                450,- 
salát z nudlí ze zeleného čaje, zelenina, ředkvičky, sezam 
 
Variace listových salátů, ( vegan )                250,-
avokádový drezink, jablka Granny Smith, Goji, slunečnicová a dýňová semínka,  
 
 
Speciální nabídka 
 
50g   Kaviár Malossol z jesetera  „ Sibiriada“              1950,- 
       vařená křepelčí vajíčka, zakysaná smetana, bliny, máslo, citron   
 
50g   Kaviár Malossol z jesetera  „ Amur Royal “              3950,- 
       vařená křepelčí vajíčka, zakysaná smetana, bliny, máslo, citron   
 
 
 
     



                                                                                                         
Polévka 

 
Drůbeží  consommé, raviola s masem a kořenovou zeleninou,      190,- 
bíla  ředkev, pažitka 
 
Bouillabaisse            320,- 
šafránová majonéza, toast 
 
Hlavní chody 
 
Grilovaná chapadla chobotnice, 150 gr.         590,-
šafránové rizoto, chřest, bazalka  
 
Domácí Papardelle, vongole,          390,- 
cukrový hrášek, chřest, šalotka 
 
Konfitované jehněčí koleno, 350 gr.         580,- 
mrkvovo – zázvorové pyré, cukrový hrášek, lišky, demi glace 
 
Vepřový  bok, 170 gr.                            390,- 
bramborové pyré s uzeným česnekem, kapusta, telecí demi glace 
 
Grilované kachní prso, 150 gr.              480,- 
opečená polenta, červená řepa, pak-choi, kachní demi glace 
 
Filetto  Bastion, 180 gr.           580,- 
svíčkové řezy prokládané parmskou šunkou, 
pečené grenaille na mořské soli, vinný demi glace 
 
US  Ribeye steak, 300 gr.          750,- 
konfitované batáty, karotka, chřest, cukrový hrášek, pórek, demi glace se smrži a cognacem 
 
Pečené kuře ,, Supréme“  , 200 gr.                      390,- 
sezónní zelenina, kroketa, kuřecí jus, zelený pepř 
 
Ryby   ( alternativně čerstvá ryba dle denní nabídky ) 

 
Filátka z mořského vlka, 150 gr., topinambur, fenykl, černá čočka     580,- 
        
Dezerty 
 
Éclair  s vanilkovým krémem          240,- 
hořká čokoláda, jahodová omáčka 
 
Popcorn shot,            240,- 
slaný karamel, popcornový krém, medové hnízdo, rum 
 
Moelleux aux Chocolat 
 čokoládový fondán, lanýžová zmrzlina, mandlový kornout                         350,- 
 
Sýry 
 

Variace  italských sýrů, domácí marmeláda                                                350,- 
   

 
Pokrmy a nápoje obsahují alergeny, konkrétní informaci obdržíte od obsluhujícího personálu. 

Na přání Vám můžeme nabídnout dochucení pokrmu čerstvým lanýžem z Piemontu. Cena porce 200,-Kč 
Couvert 50,- Kč 


