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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 15.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Špenátový krém s kopečkem zakysané smetany 1,7,9 29,- / 49,-

V Francouzská cibulačka se sýrovým toustem 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Pečená zeleninová směs s grilovaným tofu 6,7,9,10 95,- (119,-)

V Zapečené těstoviny s cuketou, nivou a smetanou 1,3,7,9 95,- (113,-)

Hovězí burger s dipem z pečeného česneku a hořčice, domácí hranolky 1,3,7,10,11 99,- (123,-)

úterý 16.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Dršťková z hlívy ústřičné 1,9 29,- / 49,-

V Smetanová s fazolkami, vajíčkem a koprem 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Špagety se sýrovou omáčkou, blanšírovanými rajčaty a bazalkou 1,3,7,9 95,- (119,-)

V Grilované sójové karbanátky s uzeným sýrem, opékané brambory a remuláda 1,3,6,7,9 95,- (119,-)

Přírodní vepřová panenka s máslovou šťávou, jasmínová rýže 1,7,9 99,- (123,-)

středa 17.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Bramboračka se sušenými houbami 1,9 29,- / 49,-

Hovězí vývar z pečených žeber 9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Dýňové rizoto s kozím sýrem 7,9 95,- (119,-)

R Filet ze pstruha s vlažným brambor. salátem s křenem a zakysanou smetanou 4,7,9 119,- (143,-)

Krůtí závitek na smetaně a bílém víně, vaječné špecle 1,7,9 99,- (123,-)

čtvrtek 18.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Krémová mrkvová se zázvorem 6,9 29,- / 49,-

V Česnečka s čerstvou majoránkou a chlebovými krutony 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Quesadilly s grilovanou zeleninou, jemně česnekovým dresingem a čedarem 1,3,7 95,- (119,-)

V Smažené žampiony v těstíčku s dýňovo-bramborovou kaší a listovým salátem 1,3,7,9 95,- (119,-)

Kuřecí špíz z prsních řízků s bramborem a rajčatovo-olivovou salzou 1,7,9 99,- (123,-)

pátek 19.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Pórková s kořenovou zeleninou a vajíčkem 1,3,7,9 29,- / 49,-

Vepřová gulášová s pečenou paprikou 1,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Zapečené brambory s cibulí, bylinkami, smetanou a mozzarellou 1,3,7,9 95,- (119,-)

V Zeleninová čočka se sázeným vejcem, okurkou a bagetou 1,3,7,9 89,- (113,-)

Hovězí nudličky s pikantní omáčkou a houbami, jasmínová rýže 1,3,7,9 99,- (123,-)

V = 100% rostlinná varianta / vegan

V = vegetariánská varianta

R = ryba 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.


