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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 21.11. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Špenátová s mandlovými lupínky 1,7,9 25,- / 46,-

Kuřecí vývar se zeleninou a kapáním 1,3,7,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Smažený mletý řízek ze sóji a sýru v bylinkové strouhance, máslová zelenina 1,3,6,7,9 89,- (109,-)

V Kuskus na italský způsob s kapary, cherry rajčaty a olivami, sypaný sýrem Pecorino 1,7,9 85,- (105,-)

Vepřový burger s karamelizovanou cibulkou, remuládou s jablky,  hranolky 1,3,7,9,10,11 95,- (115,-)

úterý 22.11. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

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

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

Hlavní chod

V Zeleninové karbanátky s bavorským bramborovým salátem 1,3,7,9 89,- (109,-)

V Zapečené krémové špagety s květákem, česnekem, bylinkami a sýrem 1,3,7,9 89,- (109,-)

Kuřecí prsa se sýrem camembert, rukolou a brusinkami, pečené brambory s dýní 1,7,9,12 89,- (109,-)

středa 23.11. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Celerová s kousky goudy 1,3,7,9 25,- / 46,-

Gulášová z hovězího masa 7,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Pečené luštěninové kuličky se sýrem, zeleninový salát, pita chléb a dresing 1,3,7,9 89,- (109,-)

R Citrónový filet z čerstvé tresky s rukolou a pečenými brambory 4,7,9,10 119,- (139,-)

Rolovaná krůtí prsa pečená se zeleninou, rýže s mladým hráškem 7,9 95,- (115,-)

čtvrtek 24.11. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Cibulová s hermelínem 1,7,9 25,- / 46,-

V Mrkvová s červenou čočkou 79 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Rýžové nudle s pečeným tofu a čínskou zeleninou 4,5,6,9,10,11 89,- (109,-)

V Bulgur s opečenou hlívou ústřičnou, cuketou a jarní cibulkou 1,9 89,- (109,-)

Jelení maso na víně se špekovými knedlíky 95,- (115,-)

pátek 25.11. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Cuketová s pestem 7,8,9 25,- / 46,-

V Česnečka se sázeným vejcem a krutony 1,3,7,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Vegetariánské Chilli "con" carne s tortillou a smetanovým dipem 1,7,9 89,- (109,-)

V Sýrové lasagne s brokolicí a listovým salátem 1,3,7,9 89,- (109,-)

Marinované kuřecí prsa v sójové omáčce se sezamem, jasmínová rýže 6,9,10,11 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,-


