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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 19.3. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Bramboračka s čerstvou majoránkou 1,9 29,- / 49,-

Boršč se zakysanou smetanou 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Čočkové karbanátky s uzeným sýrem a těstovinovým salátem 1,3,7,10 95,- (119,-)

V Houbová omáčka se seitanem, karlovarský knedlík 1,3,7,9 95,- (119,-)

Hovězí burger s plátkem čedaru, domácí hranolky a smetanový dip 1,3,7,10,11 99,- (123,-)

úterý 20.3. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Česnečka s topinkou 1,3,9 29,- / 49,-

Pikantní mexická s kuřetem 1,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Pečené papriky plněné směsí špenátu, vloček a sýra, zeleninový salát 1,3,7,10 95,- (119,-)

V Grilované marinované tofu s jogurtovým dresingem, listovým salátem a bagetou 1,3,6,7,9,11 95,- (119,-)

Krůtí Cordon bleu, šťouchané brambory a okurkový salát 1,3,7 99,- (123,-)

středa 21.3. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Květákový krém 1,3,7,9 29,- / 49,-

Krůtí vývar s petrželkovou palačinkou 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Falafel v tortille s pikantním dipem a míchaným salátem 1,3,7 95,- (119,-)

R Pstruží filet s citronovým pepřem, vařeným bramborem a římským salátem s mrkví 1,4,7 119,- (143,-)

Medailonky z hovězí svíčkové s bylinkovým máslem a steakovými hranolky 1,7,9 139,- (163,-)

čtvrtek 22.3. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Zeleninová s opečeným tofu 6,9 29,- / 49,-

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

Hlavní chod

V Sýrovo-mrkvové řízečky s bramborovým salátem s ředkvičkami 1,3,7,9 95,- (119,-)

V Lívance z podmáslí s horkým ovocem, zakysanou smetanou a lesním medem 1,3,7 89,- (113,-)

Pečené vykostěné kuřecí stehno s gyros kořením, tzatziky a pita chlebem 1,3,7,9 99,- (123,-)

pátek 23.3. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Čočková polévka s kokosovým mlékem 8,9,11 29,- / 49,-

V Zeleninový vývar se špenátovými knedlíčky 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V  Kuskus s uzeným tempehem, grilovanou zeleninou a sýrovým dipem 1,6,9 95,- (119,-)

V Zapečené lasagne s rajčaty mozzarellou, bazalkou a bešamelem 1,3,7,9 95,- (119,-)

Pikantní nudličky z vepřové krkovice na černém pivě, dušená rýže 1,6,9,10 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.


