OTEVÍRACÍ DOBA: Pondělí - Pátek 8.00 - 16.00h

tel.: 777 022 235
Obědové menu od 11.00h
(..) zvýhodněná cena menu komplet

pondělí 5.11.

malá/velká

Polévky

V

Květáková s pomerančovou kůrou

V

Česnečka s topinkou

1,7,9

29,- / 49,-

1,9

29,- / 49,-

Hlavní chod

V

Tortilla s mozzarellou, pečenými rajčaty, listovým salátem a dresinkem

V

Zapečené lasagne s grilovanou cuketou a sušenými rajčaty
Krůtí burger s čedarem a smetanovým dipem, domácí hranolky

1,3,7,9

95,- (119,-)

1,3,7,9

95,- (119,-)

1,3,7,10,11

99,- (123,-)

(..) zvýhodněná cena menu komplet

úterý 6.11.

malá/velká

Polévky

V

Bramborový krém s libečkem a majoránkou
Mexická kuřecí

7,9

29,- / 49,-

1,7,9

29,- / 49,-

Hlavní chod

V

Smažený sýrový špíz s bramborovým salátem s červenou řepou

V

Rýžové krokety s zeleninovým kari
Medový kuřecí stehenní plátek se sezamem, zeleninový salát a bageta

1,3,7,9

99,- (123,-)

6,8,9,10,11

95,- (119,-)

1,3,7,9,11

99,- (123,-)

(..) zvýhodněná cena menu komplet

středa 7.11.

malá/velká

Polévky

V

Polévka z pečené dýně
Hovězí vývar s krupicovými noky

6,9

29,- / 49,-

1,3,7,9

29,- / 49,-

Hlavní chod

V

Bazalkové špagety s parmezánem a praženými semínky

R

Pečená chlazená treska s restovanými brambory se zeleninou a bylinkami

4,7,9 119,- (143,-)

Vepřové nudličky s hlívou a červenou cibulí, domácí hranolky

1,7,9

1,3,7,8,9,11

malá/velká

Polévky

Zeleninový vývar s bylinkovými knedlíčky

V

Čočková s opečeným tempehem

99,- (123,-)

(..) zvýhodněná cena menu komplet

čtvrtek 8.11.
V

95,- (119,-)

1,3,7,8,9

29,- / 49,-

6,9

29,- / 49,-

Hlavní chod

V

Zapečené bramborové plátky s celerem, modrým sýrem a ořechy

V

Tvarohové knedlíčky s povidly, zakysanou smetanou a praženými mandlemi
Španělský ptáček z krůtích prsou s dušenou rýží.

7,8,9

95,- (123,-)

1,3,7,8

95,- (119,-)

7,9 105,- (129,-)

(..) zvýhodněná cena menu komplet

pátek 9.11.

malá/velká

Polévky

V

Rajčatová s jablky a řapíkatým celerem
Fazolová s klobásou

1,3,7,9

29,- / 49,-

9

29,- / 49,-

Hlavní chod

V

Zapečené plátky lilku s rajčaty a zeleninou, kuskus s dušeným pórkem

1,7,9

89,- (113,-)

V

Kapustovo-vločkové karbanátky se sýrem a salátem Coleslav

1,3,7,9

95,- (119,-)

Pečená svatomartinská husa s červeným zelím, kynutý a bramborový knedlík

1,3,7,9 139,- (163,-)

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)

Omeleta se šunkou a sýrem, pečivo, mošt

99,-

1,3,7,11

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj)

Sázená vejce, opečená slanina, mini párečky, fazole,

109,-

1,3,7,9,11,12

máslo, pečivo, mošt, teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj)

Míchaná vejce 3 ks na cibulce, máslo, pečivo, mošt

125,-

1,3,7,11

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj)

Ham and eggs, pečivo, máslo, mošt
teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj)

Vaříme z masa, které nám dodávají výhradně farmáři.

99,-

1,3,7,11

109,-

