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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 23.4. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Brokolicový krém se sýrovými krutony 1,3,7,9 29,- / 49,-

Fazolová s kuřecím masem 9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Seitan s restovanou zeleninou, rýžovými nudlemi a sezamovým olejem 1,6,9,11 95,- (119,-)

V Zapečené penne se špenátem, rajčaty a mozzarellou 1,7,9 95,- (119,-)

Krůtí burger s domácími hranolky a smet. dipem s pečenou paprikou 1,3,7,9,1,11 99,- (123,-)

úterý 24.4. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Z červené řepy s bazalkou a zakysanou smetanou 1,3,7,9 29,- / 49,-

V Bruselská s máslovým toustem 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Smažené řízečky z hlívy v kukuřičné strouhance s bylinkovo-bramborovou kaší 1,3,7 95,- (119,-)

V Plněné palačinky cuketovou směsí a bešamelem se sýrovým gratinem 1,3,7,9 95,- (119,-)

Kuřecí prsa protknutá rozmarýnem a balkánským sýrem, máslové špecle 1,7,9 99,- (123,-)

středa 25.4. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Jarní drožďová polévka s kopečkem zakysané smetany 1,3,7,9 29,- / 49,-

V Česnečka s čerstvou majoránkou a topinkou 1,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Lilek na kari s cizrnou a rýží basmati 6,8,9 89,- (113,-)

R Grilované karbanátky z lososa a karotky s rukolovým salátem a brambory 1,3,4,7,11 119,- (143,-)

Pikantní vepřové medailonky z pečeně na zelenině a černém pivě, hranolky 1,3,6,7,9 99,- (123,-)

čtvrtek 26.4. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Francouzská zeleninová s mandlemi 1,3,7,9 29,- / 49,-

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

Hlavní chod

V Smažené tofu v křupavé tempuře se salátem z ředkviček, okurek a krup 1,3,6,7,11 95,- (119,-)

V Zapečené lasagne s brokolicovým pyré, plátky žampionů a sýrovou omáčkou 1,3,7,9 95,- (119,-)

Přírodní krůtí prsa s grilovanou slaninou, sázeným vejcem, šťouchané brambory 1,7,9 105,- (129,-)

pátek  27.4. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Cizrnová polévka s tymiánem 7,9 29,- / 49,-

V Cibulová s vaječnými žloutky krutony a hermelínem 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Tempeh se zeleninou a mangoldem promíchaný s jasmínovou rýží 1,3,6,9 95,- (119,-)

V Zapékaný květák s kořenovou zeleninou a omáčkou z parmezánu, brambory 3,7,9 89,- (113,-)

Vepřová panenka s hořčičnou omáčkou a celerovo-bramborovou kaší 1,6,9,10 105,- (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.


