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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 24.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

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

Kuřecí vývar s máslovou zeleninou                                                                                  7,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Pečená dýně s česnekem a šalvějí, dip ze sýru cottage, petrželkové brambory 7,9 89,- (109,-)

V Restované čínské nudle s vaječnou omeletou, tofu a zeleninou                 1,3,5,6,9,11 89,- (109,-)

Kořeněný hovězí burger s křupavou slaninou, hořčičným dipem, hranolky                       1,3,7,9,10,11 95,- (115,-)

úterý 25.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Cuketová s dýňovými semínky                                                                                                   1,7,9 25,- / 46,-

Frankfurtská s farmářským párkem                                                                                          1,3,7,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Zapečené lasagne s listovým špenátem, rajčatovým pyré a mozzarellou 1,3,7,9 89,- (109,-)

V Tofu karbanátky s bulgurovým salátem                                                                              1,3,6,7,9 89,- (109,-)

Pečené kuřecí stehno provoněné bylinkami se smetanovými brambory      7,9 89,- (109,-)

středa 26.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Mrkvový krém s koriandrem                                                                                                      1,7,9 25,- / 46,-

V Zeleninový vývar s celestinskými nudlemi                                                                       1,3,7,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Brokolicovo-kukuřičné placky s míchaným salátem a bylinkovým dipem        1,3,7,9 85,- (105,-)

R Pečený losos s citronovým pepřem, bramborovou kaší a koprovým dresingem 4,7,9 139,- (159,-)

Pomalu dušené hovězí plátky se žampiony a smetanou, jasmínová rýže         1,7,9 99,- (119,-)

čtvrtek 27.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Brokolicová se smetanou                                                                                                                  1,3,7,9 25,- / 46,-

Uzený vývar z krůtích stehen s kroupami a majoránkou                                                                           1,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Jahelné šišky s růžičkovou kapustou a uzeným tempehem                                      1,3,6,9 85,- (105,-)

V Zapečené noky s omáčkou z modrého sýra a brokolicí                                             1,3,7,9 89,- (109,-)

Marinovaná vepřová panenka v pikantní kořeněné směsi, šťouchané brambory                 1,7,9 99,- (119,-)

pátek 28.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

V pátek nás nehledejte.. Slavíme! :)

          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,-


