
 

 

Menu 
Čerstvé lokální suroviny, neotřelé kombinace a originální servírování. 

 

 

Předkrmy 

Krém z čerstvých artyčoků se zakysanou smetanou a grissini 
145,- Kč  

Humr, mořské řasy, tomatová pasta a brioche 
398,- Kč  

Na pánvi pečené kalamáry a krevety s brambory, konfitovaným fenyklem a krémovou 
omáčkou z korýšů 

368,- Kč  

Pečená kachní foie gras s bramborovou pěnou, lanýžový olej a tymiánovo kachní jus 
395,- Kč 

Saláty 

Pečené papriky s grilovaným sýrem Provolone, bylinkovým krémem a zeleným salátem 
298,- Kč  

Caprese jinak s farmářskou nepasterovanou mozarellou, tomatovým chlebem, bazalkou 
a prosušenými rajčaty 

282,- Kč  



Hlavní jídla 

Sépiové špagety s grilovanou chobotnicí, kalamáry a krevetami, sušenými rajčaty, řapíkatým 
celerem a omáčkou z mořským plodů 

475,- Kč  

Filet z pražmy s pórkem, cibulové pyré, krevetové beignets a šafránové rybí jus 
585,- Kč  

Jehněčí na rozmarýnu se zeleninou v tomatové omáčce a domácími bramborovými noky 
575,- Kč  

Kachní prsa na sečuánském pepři, pařížské bylinkové noky, mrkev, brokolice a omáčka s 
černým rybízem 

569,- Kč  

Hovězí U.S. prime rump steak, sezónní houby, mangold, karotka, řepa, bramborový fondant 
a rozmarýnové hovězí jus 

696,- Kč  

Red burger Ginger & Fred z hovězího krku marinovaného v Coca-Cole se sýrem Abondance, 
cibulovou marmeládou, špekem a domácími hranolky smaženými v arašídovém oleji 

398,- Kč  

Houbové rizoto s ovčím sýrem a lanýžovým olejem 
365,- Kč  

Dezerty 

Trio crème brulées : kokos s bílou čokoládou, rozmarýn a borůvky 
145,- Kč  

Brownies s čokoládovým krémem a karamelizovanými lískovými oříšky 
169,- Kč  

Makovec se švestkami, créme chantilly a makovou zmrzlinou s rumem 
155,- Kč  

Rozložený citrusový dort s levandulovým sorbetem a italským meringue 
149,- Kč  



Gastro-punk dezert - výběr z malých sladkostí: pistáciové makronky pralinka s tropickým 
ovocem čokoládové lanýže kokosový prach a slaný karamel 

188,- Kč  

Výběr domácích zmrzlin a sorbetů 
149,- Kč  

Výběr francouzských sýrů s domácí marmeládou - 2 druhy 
225,- Kč  

Výběr francouzských sýrů s domácí marmeládou - 3 druhy 
295,- Kč  

Výběr francouzských sýrů s domácí marmeládou - 5 druhů 
395,- Kč  

 

Kontakt: 

+420 221 984 160  

info@ginger-fred-restaurant.cz 

 

www.ginger-fred-restaurant.cz 


