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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 20.8. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Kulajda s vajíčkem a sušenými houbami 1,3,7,9 29,- / 49,-

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

Hlavní chod

V Plněné papriky bulgurem a zeleninou, balkánský salát 7,8,9,10 95,- (119,-)

V Pečený hermelín s vařenými brambory, brusinkové čatní 7,9,12 95,- (119,-)

Krůtí burger s tomatovým dipem, domácí hranolky 1,3,7,9,10,11 99,- (123,-)

úterý 21.8. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Zeleninový vývar s krupicovými noky 1,3,7,9 29,- / 49,-

Gulášová z hovězího krku 1,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Tagliatelle s cherry rajčaty, olivami a tofu 1,6,7,9 95,- (119,-)

V Seitan s omáčkou svíčková na smetaně, karlovarský knedlík 3,7,9, 95,- (119,-)

Vepřový špíz, fazolové lusky se slaninou, kořeněné brambory 1,9 99,- (123,-)

středa 22.8. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

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

V Česnečka se sázeným vejcem a topinkou 1,3,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Sójové karbanátky se sýrem a zeleninovo-kuskusovým salátem 1,3,6,7,9 95,- (119,-)

R Pečený tuňák s citronovým máslem, petrželkové brambory 4,9,10 119,- (143,-)

Gratinované těstoviny s kousky kuřecích prsou, smetanou a bylinkami 1,3,7,9 99,- (123,-)

čtvrtek 23.8. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Dýňovo-mrkvový krém 7,9 29,- / 49,-

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

Hlavní chod

V Švestkové tvarohové knedlíky se smetanovým přelivem 1,3,7 95,- (119,-)

V Grilovaná zelenina s tzatziky a pita chlebem 1,7,9 95,- (119,-)

Pečené krůtí stehno na česneku s dušeným špenátem a bramborovými knedlíky 1,3,7,9 99,- (123,-)

pátek 24.8. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Sýrový krém s bazalkou a krutony 1,3,7,9 29,- / 49,-

V Polévka z červené čočky se zázvorem 7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Plněné žampiony sýrem niva s bramborovou kaší 3,6,7,9 95,- (119,-)

V Zapečené lasagne se špenátem, sušenými rajčaty, bešamelem a mozzarellou 1,3,7,9 95,- (119,-)

 Plněná tortilla vepřovými nudličkami s kukuřicí a pikantní omáčkou   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.


