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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 26.9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Jemná pórková s vejcem 1,3,7,9 25,- / 46,-

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

Hlavní chod

V Sojové kostky garam masala s jasmínovou rýží 6,7,9,10 85,-(105,-)

V Nudle na thajský způsob s marinovaným tofu a zeleninou 1,3,6,9 89,-(109,-)

Burger s grilovaným krůtím prsem, tomatovým dipem a domácími hranolky 1,3,7,10,11 95,-(115,-)

úterý 27.9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Bramboračka 1,3,7,9 25,- / 46,-

Kuřecí krém se smetanou a drůbky 1,3,7,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Bulgurové placičky se sýrem, zeleninovým salátem a jogurtovým dresingem 1,3,7,9 89,- (109,-)

R Rizoto s krevetami a pečenou cuketou 2,7,9 119,- (139,-)

Toskánská vepřová kýta s česnekovo-bramborovou kaší 7,9 95,- (115,-)

středa 28.9.

Dnes nepracujeme. Slavíme! :)

čtvrtek 29.9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Pikantní mrkvová s čočkou 9 25,- / 46,-

V Zeleninová s bazalkovým pestem 8,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Dušené fazole v kořeněné omáčce se sázeným vejcem a tortillou 1,3,7,9 89,- (109,-)

V Vegetariánské karbanátky s nivou, vařenými brambory a domácí tatarkou 1,3,6,7,9 89,- (109,-)

Hovězí nudličky s pepřovou omáčkou a dušenou rýží 1,7,9 95,- (115,-)

pátek 30.9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Brokolicový krém s hermelínem 1,7,9 25,- / 46,-

Fazolová s pečenou klobásou 7,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Zapečené francouzské brambory se sýry a vejci 7,9 89,- (109,-)

V Hruškové lívanečky se zakysanou smetanou, rumovými švestkami a skořicí 1,3,7 85,- (105,-)

 Pečená krůtí roláda s bylinkovým kuskusem 1,3,7,9 95,- (115,-)

          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,-


