PREMIUM RB CLUB
FOOD FESTIVAL
8.–17. 3. 2019

Jedinečná nabídka degustačních menu na Vás čeká ve vybraných restauracích v Praze,
Brně nebo Ostravě. Potěšte sebe i své chuťové pohárky degustací vybraných specialit.
Na své si přijdou milovníci exotických chutí, české kuchyně i tradičních jídel.
JAK SE ZÚČASTNIT PREMIUM RB CLUB FOOD FESTIVALU?
Stačí si zarezervovat svá místa v restauraci předem na uvedených kontaktech a upozornit
personál, že chcete využít nabídky PREMIUM RB CLUB FOOD FESTIVALU.
V restauraci pak zaplaťte kartou Raiffeisenbank s logem PREMIUM RB CLUB.
Přijďte a užijte si jedinečný gastronomický zážitek.
Bon Appétit.

PRAHA A OKOLÍ

Selekce sushi
½ Pečené kantonské kachny, podávané ve dvou chodech
1) Kachní stehno, Udon nudle, vodní kaštany, Hoisin sauce, zelenina,
2) Kachní prso, palačinky, Nashi hruška, okurka, Hoisin sauce, sladká sója, chilli
Mango & coconut pudding
1 290 Kč
www.asiantemple.cz
Rezervace na tel.: 222 311 659

Trhané listové saláty s grilovanými chobotničkami
Norský losos s černou rýží a mladým špenátem
Profiterolka s čokoládovým krémem, malinovou omáčkou a čerstvým ovocem
690 Kč
www.baluproject.cz
Rezervace na tel.: 725 755 677

Velouté z uzeného topinamburu, houbové agnolotti, petrželový olej
Japonský talíř, marinované tofu, pohankové soba nudle, adzuki fazole, miso
Marakujové parfait, omáčka z bílé čokolády, banánovo-rumová zmrzlina
495 Kč
www.etnosvet.cz
Rezervace na tel.: 226 203 880

Pošírovaný lososový pstruh, bliny, BIO tvaroh, ředkvičky, kopr
Prso z kukuřičného kuřete, mrkvové pyré, grilovaná polenta, fialová mrkev
Krupicový piškot, grepová ganáž, čokoládová omáčka, pomelo
630 Kč
www.legrill.cz
Rezervace na tel.: 226 226 126

Čekankový salát s jablky, vlašskými ořechy a sýrem Fourme d’Ambert
Telecí řízek s bramborovou kaší
Tvarohové taštičky se švestkovými povidly, perníkem, hruškami a zmrzlinou z vlašských ořechů
675Kč
https://kalinarestaurant.cz/anezka/
Rezervace na tel.: 222 317 715

Slepičí vývar s morkovými knedlíčky
Kančí pečeně Bourguignon s nastavovanou kaší a jelítkem
Tradiční krupicová kaše s nugátovým krémem
555 Kč
https://kalinarestaurant.cz/kampa/
Rezervace na tel.: 266 315 961

Sushi mísa – Praha nigiri 1x, aburabozu aburi 1x, kalifornská rolka 3ks, polévka misoširu
Degustační Miyabi obentó – kachní prsíčka na japonský způsob s rajčaty, losos marinovaný v juzu
a pečený na grilu, smažené krevety a zelenina jako tempura, špenát se sezamem, zelenina asazuke
Miyabi matča aisukurímu – zmrzlina ze zeleného čaje matča
750 Kč
www.miyabi.cz
Rezervace na tel.: 296 233 102

2x kulajda
Filírovaný 30 dní stařený steak 400 g z vysoké roštěné, hranolky, majonéza
2x krupicová kaše
2x digestive Zralá hruška Baron Hildprandt
1 490 Kč/2 osoby
www.monarch.cz
Rezervace na tel.: 703 182 801

Tandoori kuře marinované v hořčici, okurková raita, mango chutney
Telecí svíčková a marinované hovězí žebro, pyré z bílé ředkve s datlemi, špenát, telecí jus s xéres vinaigretem
Čokoládová pěna s kandovaným pomerančem, citrónový gel
845 Kč
www.vzatisi.cz
+420 222 221 155

2x uzený úhoř s libečkovým krémem a teplým žloutkem
2x pečené selátko s bramborovou kaší, salátem z bílého zelí a omáčkou z římského kmínu
2x čokoládový dort s meruňkami a zmrzlinou z mořské soli
1 100 Kč / 2 osoby
www.mg-restaurace.com
Rezervace na tel.: 381 679 955

Domácí mandlová paštika
Telecí řízek smažený na přepuštěném másle, slovenský bramborový salát
Ořechová pusinka s pařížskou šlehačkou a banány
495 Kč
www.penzionvpolich.cz
Rezervace na tel.: 233 313 841

Zámecká husí paštika, nakládaná baby zelenina, chlebové chipsy
Polévka z topinamburu, stroček trubkovitý a pažitka
Losos, čočka beluga, řapíkatý celer, karotka a cherry rajčátko
Kachní prso, pyré z pečených batátů, artyčoky a omáčka z červeného vína
Čokoládovo-kaštanový dortík s třešňovým coulis
580 Kč
www.zamek-liblice.cz
Rezervace na tel.: 315 632 111

BRNO A OKOLÍ

Marinované hovězí, jalapeňos, koriandr, majonéza
Kachní stehno sous-vide, cibule, červené zelí, špičaté zelí
Kokosová pěna, ananas, mučenka, kakao
850 Kč
www.borgoagnese.cz
Rezervace na tel.: 515 537 500

Hříbkový krém
Konfitovaná hovězí oháňka, glazovaná šalotka, bramborová kaše
Bramborová taška plněná povidly
540 Kč
www.konfitrestaurant.cz
Rezervace na tel.: 541 235 035

Sashimi z tuňáka, nakládaný daikon, tamarind
Tygří krevety, černé špagety
Katalánský krém
720 Kč
www.palazzorestaurant.cz
Rezervace na tel.: 532 156 613

Sádlo z kachního konfitu, zkaramelizovaná cibule, domácí brioška, Modrý Portugal 2017, pozdní sběr, suché
Pupek 55 °C, brambor (hovězí pupek od pana Kloudy ve vakuu, bramborové pyré, bramborová sláma),
Rulandské modré 2015, výběr z hroznů, suché
Marinované višně se šlehaným mascarpone a kakaovou drobenkou, André rosé 2018, pozdní sběr, polosladké
360 Kč
www.slechtitelka.cz
Rezervace na tel.: 515 554 426

OSTRAVA A OKOLÍ

Belgický tartar s okurkami chorchonchon, bageta
Restovaná chobotnice na sepiovém risottu
„City“ burger z vyzrálého masa s pečenými bramborami
Domácí sorbet
449 Kč
www.city-city.cz
Rezervace na tel.: 602 672 162

Vitello tonnato, salátek, bageta, kapary
Konfitovaná loupaná plec, papriková omáčka, máslové noky, špek, restovaná paprika
Bezé s višněmi a ořechy
590 Kč
www.zajecskysklep.cz
Rezervace na tel.: 724 969 785











Uzený sumec prokládaný pórkem s medovo-hořčičnou omáčkou
Kulajda se zastřeným vejcem a hříbky
Dušená hovězí líčka na zelenině a červeném víně
Dort z 60% čokolády
449 Kč
www.zamek-zabreh.cz
Rezervace na tel.: 777 808 299

Zarezervujte si svá místa v restauraci předem na uvedených kontaktech a upozorněte personál,
že chcete využít nabídky PREMIUM RB CLUB FOOD FESTIVALU. Zvýhodněné ceny degustačních menu platí
při platbě kartou Raiffeisenbank s logem PREMIUM RB CLUB. Na ostatní pokrmy a nápoje v restauracích
se vztahují standardní podmínky PREMIUM RB CLUBU. Více gastronomických nabídek najdete na www.premiumrbclub.cz.

