
OTEVÍRACÍ DOBA:   Pondělí - Pátek    8.30 - 16.00h tel.: 777 022 235

Obědové menu od 11.00h

pondělí 2.5. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Chřestová se smetanou 1,7,9 25,- / 46,-

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 1,3,7,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Kapustové karbanátky se sojovým masem, bramborovou kaší a zelenin.salátem 1,3,6,7,9 89,- (109,-)

V Kuskusová paella s rajčaty a kousky tofu 1,9 89,- (109,-)

Jehněčí burger s dipem z pečeného česneku a rozmarýnu s domácími hranolky 1,3,7,9,10,11 95,- (115,-)

úterý 3.5. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Pikantní s kukuřicí a paprikou 1,9 25,- / 46,-

Krůtí vývar s česnekem 9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Květáková sekaná s novými brambory sypané pažitkou 1,3,7,9 85,- (105,-)

V Smažený balkánský sýr s džuveč rýží 1,3,7,9 89,- (109,-)

Pečené kuřecí paličky s kořenovou zeleninou a tymiánem, bramborové noky 1,3,7,9 89,- (109,-)

středa 4.5. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Hrstková polévka 7,9 25,- / 46,-

Kuřecí vývar s rýžovými nudlemi 3,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Hermelín v bramboráku se zelným salátem 1,3,7,9 89,- (109,-)

R Rybí file na středomořský způsob s kuskusem 1,4,9 95,- (115,-)

Pečený plátek z krůtích stehen, celerovým salátem a zeleninové krokety 1,3,7,9 95,- (115,-)

čtvrtek 5.5. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Pórková s vejcem a smetanou 1,3,7,9 25,- / 46,-

V Zeleninový vývar s bylinkovým svítkem 1,3,7,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Pikantní karbanátky z nivy se salátem z pečené mrkve a rukoly 1,3,7,9 89,- (109,-)

V Rizoto Primavera s parmezánem 7,9 89,- (109,-)

Grilovaná kuřecí prsa s cherry rajčaty, bylinkovou bagetou a smetanovým dipem 1,3,7,9 89,- (109,-)

pátek 6.5. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Krém z červené čočky 7,9 25,- / 46,-

V Rajčatová s mozzarellou a bazalkou 1,3,7,9 25,- / 46,-

V Zeleninová tortilla se salátem a avokádem 1,3,7,9 89,- (109,-)

V Zapečené těstoviny s lilky, čerstvým sýrem a mladým špenátem 1,3,7,9 89,- (109,-)

Hovězí marocké kuličky s jasmínovou rýží 3,7,9 95,- (115,-)

          Vaříme i z potravin, které nám dodávají přímo farmáři.



                                      SNÍDAŇOVÉ MENU
                 od 9.00 - 11.00 hod

Palačinka s javorovým sirupem a horkým ovocem, 1,3,5,6,7,8,11,13

mošt nebo fresh dle sezony, teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 85,-

Croissant 2 ks, med, jam, máslo, mošt nebo fresh dle sezony, 1,3,6,7,8,10,12

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 99,-

Croissant 2 ks, máslo, šunka, sýr, mošt nebo fresh dle sezony, 1,3,6,7,8,10

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 99,-

Omeleta se šunkou a sýrem, pečivo, mošt 1,3,7,11

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 85,-

Sázená vejce, opečená slanina, mini párečky, fazole, 1,3,7,9,11,12

máslo, pečivo, mošt teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 109,-

Míchaná vejce 3 ks na cibulce, máslo, pečivo, mošt 1,3,7,11

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 85,-

Ham and eggs, pečivo, máslo, mošt 1,3,7,11

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 99,-

BIO SNÍDANĚ - omeleta z bio vajec (nebo míchaná, nebo vařená), 1,3,7,11

bio ciabatta, farmářské máslo, bio mošt, bio orzo nebo bio káva 109,-


