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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 21.5. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Celerová s kousky goudy 1,3,7,9 29,- / 49,-

Italská s kuřecím masem 1.3.7.9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Špagety s listovým špenátem, sušenými rajčaty a sýrem Gran Moravia 1,7,9 95,- (119,-)

V Pečená sekaná z brokolice a kapusty s bramborovou kaší 1,3,7,9 89,- (113,-)

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

úterý 22.5. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Zeleninová s drožďovými knedlíčky 1,3,7,9 29,- / 49,-

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

Hlavní chod

V Květákové placičky s pórkem a tempehem, šťouchané brambory 1,3,6,7,9 95,- (119,-)

V Tvarohové knedlíky s čerstvými jahodami a zakysanou smetanou 1,3,7 95,- (119,-)

Kuřecí prsa s citronovým pepřem, zeleninový kuskus 1,9 99,- (123,-)

středa 23.5. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Mrkvová se zázvorem a sezamovou tyčinkou 1,3,7,9 29,- / 49,-

V Zeleninový vývar se sýrovými kuličkami 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Pečené kuličky ze sójového masa a sýra s omáčkou z rajčat a lilků, dušená rýže 1,3,6,7,9 95,- (113,-)

R Grilované karbanátky z filetů tresky se salátem z čočky a kořenové zeleniny 1,3,4,7,9,10,11 99,- (123,-)

Kuřecí stehenní plátek pečený se zeleninou a sýrem feta, vařené brambory 7,9 99,- (123,-)

čtvrtek 24.5. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Houbový krém s pohankou 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hovězí s domácími nudlemi 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Tagliatelle s grilovanou zeleninou, olivami a parmezánem 1,3,7,9 95,- (119,-)

V Pečené žampiony s nivou, podávaná se salátem z bulguru a cizrny 1,3,7,9 95,- (119,-)

Vepřový řízek z panenky v pikantní strouhance s  bramborovým salátem 1,3,7,9 119,- (143,-)

pátek 25.5. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Špenátová s ricottou 1,3,7,9 29,- / 49,-

Kuřecí vývar z uzených stehen s kroupami a majoránkou 1,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Hráškovo-cizrnový falafel zabalený v tortille se salátem a smetanovým dresingem 1,3,7,9 95,- (119,-)

V Zapečené brambory se smetanou, sýry a vejci, rajčatový salát 3,7,9 95,- (119,-)

Hovězí nudličky restované s cibulí a fazolovými lusky, dušená rýže 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.


