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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 13.8. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Bramborový krém s pečeným česnekem a krutony 1,3,7,9 29,- / 49,-

Kuřecí vývar s masem a vejcem 3,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Špagety s hráškovým pestem, chilli papričkou, smetanou a sýrem Gran Moravia 1,7,9 95,- (119,-)

V Dušená rýže s rajčaty, cuketou a kořenovou zeleninou, míchaný salát 7,9 95,- (119,-)

 Srnčí burger s domácí BBQ omáčkou a hranolky 1,3,7,9,10,11 99,- (123,-)

úterý 14.8. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

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

Masový vývar s kroupami a majoránkou 1,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Cizrnovo-cuketové placičky se salátem z čínského zelí, smetanový dresing 1,3,7,9 95,- (119,-)

V Bramborové noky se špenátem, restovanou hlívou a tempehem 1,3,7,9 95,- (119,-)

Kuřecí prsa po provensálsku s ratatouille a bramborem 1,3,7,9 99,- (123,-)

středa 15.8. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Španělská rajská s česnekovými topinkami 7,9 29,- / 49,-

Pórková s pancettou 1,4,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Zeleninová tortilla s avokádem a sýrem 1,7,9 95,- (119,-)

R Pečený losos se salátem z kořenové zeleniny a čočky 4,7,9 139,- (163,-)

Pomalu dušené hovězí z kýty s domácími bramborovými knedlíky 1,3,7,9 99,- (123,-)

čtvrtek 16.8. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Houbová s pohankou 1,7,9 29,- / 49,-

Marocká krůtí s kuskusem 1,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Zapečené brambory s nivou a brokolicí 7,9 95,- (119,-)

V Smažené čočkové koule se salátem a jogurtovým dipem 1,3,7,9 89,- (113,-)

Filírovaná panenka na zeleném pepři s jasmínovou rýží 1,7,9 105,- (129,-)

pátek 17.8. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Květáková s hráškem a karotkou 1,3,7,9 29,- / 49,-

Slovácká zelná s klobásou 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Penne s boloňskou omáčkou a bylinkami a trhanou mozzarellou 1,7,9 95,- (119,-)

V Dušený fenyklový salát s kari omáčkou dušenou rýží a smaženým tofu 1,3,6,7,9 95,- (119,-)

Holandský řízek s bramborovou kaší a okurkovým salátem 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.


