
OTEVÍRACÍ DOBA:   Pondělí - Pátek    8.00 - 16.00h tel.: 777 022 235

Obědové menu od 11.00h

pondělí 25.7. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Zeleninový krém s máslovými krutony 1,3,7,9 25,- / 46,-

Kuřecí vývar s kapáním 1,3,7,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Kuskusový salát s grilovanou cuketou, tahini a balkánským sýrem 1,7,9,11 89,- (109,-)

V Bramborové noky s omáčkou arabiáta a marinovaným tofu 1,3,6,9 89,- (109,-)

Hovězí burger s papričkou, tzatziki a domácími hranolky 1,3,7,10,11 95,- (115,-)

úterý 26.7. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Hráškový krém s restovanými lusky 1,3,7,9 25,- / 46,-

Krůtí s brokolicí a nudlemi 1,3,7,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Dušená mrkev s pečeným seitanem a rozpekem 1,3,7,9 89,- (109,-)

V Zapečená čočka s libečkem a sýrem, sázeným vejcem, bylinkovou bagetou 1,3,7,9 89,- (109,-)

Krůtí prsa s gratinovanými brambory se smetanou a bylinkami 1,3,9 95,- (115,-)

středa 27.7. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Cizrnová s koriandrem 1,7,9 25,- / 46,-

Boršč s kapkou zakysané smetany 1,7,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Zapečená tortilla plněná špenátem a gorgonzolou s listovým salátem 1,7,9 89,- (109,-)

R Rybí karbanátky se salátem z brambor, fazolek a rukoly 1,3,4,7,9 95,- (115,-)

Pečené kuřecí stehno s citronovým máslem a pažitkovým bramborem 7,9 89,- (109,-)

čtvrtek 28.7. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Květákový krém s pórkem 1,7,9 25,- / 46,-

Masový vývar ovoněný česnekem a majoránkou s chlebovými kousky 1,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Cuketa v sýrovo-česnekovém těstíčku, zeleninovým salátem a bramborem 1,3,7,9 85,- (105,-)

V Pikantní zeleninový džuveč s kousky balkánského sýra a pita chlebem 1,3,7,9 89,- (109,-)

Vepřový plátek z pečeně na houbách, dušená rýže 1,7,9 89,- (109,-)

pátek 29.7. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Žampiónová se smetanou 1,3,9 25,- / 46,-

V Řecká fazolová s rozmarýnem 7,9 25,- / 46,-

V Orientální sojová směs s bulgurem 1,4,5,6,9,10 85,- (105,-)

V Špagety s grilovanou zeleninou, parmezánem a olivami 1,7,9 89,- (109,-)

Pečené kuřecí prsíčka s hermelínem v listovém těstě, ledový salát a dresing 1,3,7,10 99,- (119,-)

          Vaříme i z potravin, které nám dodávají přímo farmáři.



                                      SNÍDAŇOVÉ MENU
                 od 8.00 - 10.30 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,-


