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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 16.4. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Rajčatová s bazalkou a kapkou smetany 1,7,9 29,- / 49,-

V Zeleninová s kari,  červenou čočkou a kokosovým mlékem 8,9,10,11,12 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Kuskusové karbanátky s uzeným sýrem a zelenin. salátem z hlávkového zelí 1,3,7,9 95,- (119,-)

V Seitanové Kung-pao s arašídy, jasmínová rýže 1,2,5,6,9,10,11 95,- (119,-)

Hovězí burger s domácími hranolky a pikantní majonézou 1,3,7,9,10,11 99,- (123,-)

úterý 17.4. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Bramboračka se sušenými houbami 1,9 29,- / 49,-

Zelná polévka se zakysanou smetanou a opečenou slaninou 1,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Guláš z hlívy s karlovarským knedlíkem 1,7,9 95,- (119,-)

V Špagety se sýrovou omáčkou a listovým špenátem 1,7,9 95,- (119,-)

Holandský řízek s bramborovou kaší a okurkovým salátem 1,3,7 99,- (123,-)

středa 18.4. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Celerový krém s krutony 1,3,7,9 29,- / 49,-

Gulášová s hovězím masem 1,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Mexické burrito se sójovou směsí s kukuřicí, smetanou, čedarem a salátem 1,3,6,7 95,- (119,-)

R Pečený filet z tresky s citronovou krustou, pažitkovým dipem, vař. brambory 3,4,7,9 119,- (143,-)

Grilovaná kuřecí prsa se zeleninovou rýží 1,3,7 99,- (123,-)

čtvrtek 19.4. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

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

Hovězí vývar s bylinkovým kapáním 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Čočkové krokety v arabském chlebu s jogurtový dresingem a ledovým salátem 1,3,7 89,- (113,-)

V Žampiony plněné směsí tvarohu, uzen.sýrem a tempehem, zelenin.bulgur 1,3,6,7,10 95,- (119,-)

Pečená roláda z krůtích prsou, šťouchané brambory s cibulkou 1,7,9 99,- (123,-)

pátek 20.4. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Pórková s bramborem a  vajíčkem 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hrachová s opečenou klobásou 1,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Bramborové noky s cherry rajčaty, Creme fraiche, jarní cibulkou a sýrem 1,3,7,9 95,- (119,-)

V Dušené fazole v chilli omáčce, sázené vejce, vicezrnná bageta 1,3,7,9 89,- (113,-)

Pomalu dušené kostky z hovězí plece na červeném víně, bramborový knedlík 1,3,9 105,- (129,-)

          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.


