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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 16.7. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Česnečka s topinkou a majoránkou 1,3,7,9 29,- / 49,-

Kuřecí s rajčaty, bazalkou a kapkou zakysané smetany 7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Zapečené noky s růžičkami brokolice sýrem  a smetanou 1,3,7,9 95,- (119,-)

V Italské rizoto z rýže Arborio, hříbků a sýrem Grana Padano 7,9 95,- (119,-)

Krůtí burger s paprikovo-rajčatovou salsou, jogurtovým dresingem a hranolky 1,3,7,9,10,11 99,- (123,-)

úterý 17.7. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Polévka z červené řepy s jogurtem 7,9 29,- / 49,-

Hovězí vývar s petrželkovými knedlíčky 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Bramborové pirohy plněné brynzou, smaženou cibulkou a uzeným tempehem 1,3,7,6,7 95,- (119,-)

V Čínská zeleninová pánev se sezamem, jasmínová rýže 7,9,11 89,- (113,-)

Zeleninový salát s grilovaným kuřecím masem, vajíčkem a bylinkovou bagetou 1,3,7,9 99,- (123,-)

středa 18.7. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Letní s cuketou a pestem 7,8,9 29,- / 49,-

V Dršťková z hlívy 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Smažené rýžové knedlíčky s mozzarellou a zeleninovým salátem 3,7,9 89,- (113,-)

R Pečený chlazený hejk s bylinkovým máslem a petrželkovým bramborem 1,3,4,7 119,- (143,-)

Medailonky z panenky s olivami a sušenými rajčaty, pečené brambory 7,9 119,- (143,-)

čtvrtek 19.7. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

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

Čočková s opečeným párkem 9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Cuketové karbanátky s řeckým okurkovým salátem a vařenými brambory 1,3,7,9 95,- (119,-)

V Pečené papriky plněné směsí rýže, bylin a  balkánského sýra, míchaný salát 1,3,7,9 95,- (119,-)

Hovězí  ďábelské nudličky s dušenou rýží 7,9 99,- (123,-)

pátek 20.7. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Zeleninová kari polévka s kokosovým mlékem 8,9 29,- / 49,-

Drůbeží vývar s játrovými knedlíčky 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Grilovaná zelenina s mozzarellou, pita chlebem smetanovým dresingem 1,7,9 95,- (119,-)

V Smažený sýrový špíz se šťouchanými brambory a domácí tatarskou omáčkou 1,3,7,9 95,- (119,-)

Kuřecí prsa s bylinkami, máslovou šťávou a kuskusem 1,3,7,9 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.


