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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 19.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Pórková  krémová 1,3,7,9 29,- / 49,-

Kuřecí vývar s petrželkovými noky 1,3,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Pečené plněné brambory sójovou směsí a sýry 3,6,7,9 89,- (113,-)

V Penne s houbovo-sýrovou omáčkou, bylinkami a slunečnicovými semínky 1,3,7,10,11 95,- (119,-)

Hovězí burger s paprikovým dipem, domácí hranolky 1,9 99,- (123,-)

úterý 20.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Brokolicový krém se zakysanou smetanou 1,3,7,9 29,- / 49,-

Kmínová s vajíčkem, brambory a topinkou 1,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Rýžové nudle se zeleninou a  vaječnou omeletou 3,6,9,11 89,- (113,-)

V Marinované plátky seitanu s bavorským bramborovým salátem 1,3,7,9 95,- (119,-)

Kuřecí prsa s grilovanou zeleninou, bramborová kaše s bylinkami 7,1 99,- (123,-)

středa 21.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Žampiónová krémová 1,3,7,9 29,- / 49,-

V Gulášová z hovězí kližky 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Zapečené lasagne s brokolicí, dýní a sýrovou omáčkou 1,3,7,9 95,- (119,-)

R Pečený filet z tresky s bylinkovou krustou a křenovými brambory 1,3,4,7,10 119,- (143,-)

Vepřová panenka se smetanovou omáčkou s kapary a kapkou Martini, špecle 1,3,7,9 105,- (129,-)

čtvrtek 22.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Celerová s modrým sýrem 1,3,7,9 29,- / 49,-

Mexická kuřecí polévka 7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Sójové čevapčiči se sýrem, vařenými brambory a rajčatovým salátem 1,3,6,7 89,- (113,-)

V Grilované květákové placičky s kuskusovým salátem 1,3,7 95,- (119,-)

Hovězí pečeně na víně s celozrnným a bramborovým knedlíkem 1,3,7,9 99,- (123,-)

pátek 23.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Zeleninový vývar s krupicovými noky 1,3,7,9 29,- / 49,-

Frankfurtská s párkem 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Variace obalovaných sýrů, šťouchané brambory, tatarka 1,3,7 95,- (119,-)

V Špenátové šátečky z listového těsta s míchaným salátem 1,3,7 95,- (119,-)

Krůtí závitek se sušenými rajčaty a pancettou, jasmínová rýže 7,9 99,- (123,-)

          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, teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 99,-

Omeleta se šunkou a sýrem, pečivo, mošt 1,3,7,11

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 109,-

Sázená vejce, opečená slanina, mini párečky, fazole, 1,3,7,9,11,12

máslo, pečivo, mošt, teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 125,-

Míchaná vejce 3 ks na cibulce, máslo, pečivo, mošt 1,3,7,11

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 99,-

Ham and eggs, pečivo, máslo, mošt 1,3,7,11

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 109,-

                        Vaříme z masa, které nám dodávají výhradně farmáři.


