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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 18.9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Bazalkový krém s bruschettou 1,3,7,9 29,- / 49,-

V Dršťková z hlívy 1,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Rajská omáčka s plátky seitanu, domácí kynutý knedlík 1,3,7,9 95,- (119,-)

V Zapečené lasagne s plátky dýně a listovým špenátem, bešamelem a sýrem 1,7,9 95,- (119,-)

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

úterý 19.9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Ostrá květáková polévka s vůní orientu 1,7,9 29,- / 49,-

V Toskánská cibulová 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Žampionový guláš s cuketou a paprikou, domácí bramboráčky 1,3,7,9 95,- (119,-)

V Bramborové noky s uzeným tempehem a podušenou kapustou se smetanou 1,3,6,7 95,- (119,-)

Krůtí prsa po senegalsku s jasmínovou rýží 7,9 99,- (123,-)

středa 20.9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Bramborovo-mrkvová s hráškovým pestem 7,8,9 29,- / 49,-

Polévka z červené řepy, kořenové zeleniny se sojovým mlékem 1,6,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Zeleninový špíz s pikantní rýží a rajčatovým přelivem 7,9 95,- (119,-)

R Filet z čerstvého lososa s bazalkovými tagliatelli 4,6,7,9,10 139,- (163,-)

Steak z krkovice v pikantní medové marinádě, fazolové lusky, americké brambory 9,11,11 99,- (123,-)

čtvrtek 21.9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Italská špenátová s jogurtem 1,7,9 29,- / 49,-

V Zeleninový vývar s rýží a parmezánem 7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Pikantní špagety s olivami, brokolicí a balkánským sýrem 1,7,9 95,- (119,-)

V Pečená plněná rajčata směsí sýrů s bramborovou kaší a listovým salátem 1,3,7,9 95,- (119,-)

Kuřecí stehenní řízky marinované v jogurtu s grilovanou zeleninou 7,9 99,- (123,-)

pátek 22.9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Kokosová s kari a rýžovými nudlemi 8,9,11 29,- / 49,-

V Sýrová česnečka s krutony 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Smažený květák po italsku s vařenými brambory a okurkový salát 1,3,7,9 95,- (119,-)

V Zapečená zelenina na řecký způsob s tzatziky a pita chlebem 1,3,7,9 95,- (119,-)

Kančí nudličky se šípkovou omáčkou a karlovarským knedlíkem 1,3,7,9 105,- (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.


