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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 29.8. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Krémová česnečka z pečeného česneku s krutony 1,3,7,9 25,- / 46,-

Fazolová s paprikou a pečenou klobásou               3,7,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Sójové nudličky s čínskou zeleninou a jasmínovou rýží 6,9,11 85,- (105,-)

V Zapečené gnocchi se sýrem, grilovaným lilkem a rajčaty 1,3,7,9 89,- (109,-)

Hovězí burger se sýrovým dipem a domácími hranolky 1,3,7,9,10,11 95,- (115,-)

úterý 30.8. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Brokolicový krém s mandlovými plátky 1,7,8,9 25,- / 46,-

Francouzská cibulačka se sýrovým toustem 1,3,7,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Dušená čočka po madridsku s uzeným tempehem, sázeným vejcem a bagetou 1,3,6,7,9 85,- (105,-)

V Pečený špíz z tofu s bulgurovým salátem 1,6,7,9 89,- (109,-)

Pečený kuřecí stehenní plátek s tymiánovo-česnekovým máslem, vařené brambory 7,9 89,- (109,-)

středa 31.8. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Dršťková z hlívy 1,7,9 25,- / 46,-

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

Hlavní chod

V Plněný pita chléb se zeleninovým salátem a gyros seitanem, řecký dresink 1,3,7,9 89,- (109,-)

R Filet z tresky v kukuřičném obalu s lehkým bramborovým salátem 1,3,4,7,9 95,- (115,-)

Grilovaný kuřecí steak, pečené bramborové plátky, dip ze zakysané smetany 1,7,9 89,- (109,-)

čtvrtek 1.9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Krémová bramborová s čerstvou majoránkou a kapkou smetany 7,9 25,- / 46,-

Hovězí polévka s kapustou , kořenovou zeleninou a smaženým knedlíčkem 1,3,7,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Zapečené fusilly s ricotou a bazalkovým olejem 1,7,9 89,- (109,-)

V Placičky z hub a květáku se šťouchaným bramborem a cibulkou 1,3,7,9 89,- (109,-)

Hovězí nudličky s hořčičnou omáčkou a dušenou rýží 1,7,9,10 99,- (119,-)

pátek 2.9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

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

Krůtí vývar s domácími nudlemi 1,3,7,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Rýžové nudle s pečenou hlívou, zeleninou a burskými oříšky 3,5,6,7,9,11 89,- (109,-)

V Červená řepa pečená ve smetaně s balkánským sýrem a vařenými brambory 7,9 89,- (109,-)

Vepřová pečeně v bramboráku se salátem z křimického zelí 1,3,7,9 89,- (109,-)

          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,-


