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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 13.11. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Hráškový krém s krutony 1,3,7,9 29,- / 49,-

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

Hlavní chod

V Gnocchi s listovým špenátem, dýňovými semínky a sýrem grana padano 1,3,7,8,9 99,- (123,-)

V Sójové plátky na hříbkách, zeleninový kuskus 1,6,9 95,- (119,-)

Hovězí burger s paprikovým dipem, zelným salátem, domácí hranolky 1,3,7,9,10,11 105,- (129,-)

úterý 14.11. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Jemný brokolicový krém se sójovou smetanou 1,6,9 29,- / 49,-

Frankfurtská 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Halušky s dušeným zelím, uzeným tempehem a smaženou cibulkou 1,3,7,9 95,- (119,-)

V Bulgurové rizoto s pečenou zeleninou a marinovaným tofu 1,6,7,9 95,- (119,-)

Pečený králík na hořčici s domácím  bramborovým knedlíkem 1,3,6,7,9,10 105,- (129,-)

středa 15.11. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

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

V Luštěninová s kořenovou zeleninou 6,9,10 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Čočka na španělský způsob se sázeným vajíčkem a bramborovými kroketami 1,3,7,9 95,- (119,-)

R Pečený filet ze sumečka afrického, šťouchané brambory a bylinkový dip 4,7,9,10 119,- (143,-)

Nudličky z kuřecích prsou s pikantní zeleninou a dušenou rýží 1,3,79 99,- (123,-)

čtvrtek 16.11. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Zeleninový vývar s drožďovými knedlíčky 1,3,7,9 29,- / 49,-

V Krémová s uzeným sýrem a krutony 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Restované čínské nudle s houbami a marinovaným sójovým masem 1,3,7,9 95,- (119,-)

V Smažené sýrové kuličky z balkánského sýra, džuveč rýže a jogurtový dip 1,3,7,9 95,- (119,-)

Vepřové medailonky z panenky s bylinkovým máslem, rozmarýnové brambory 7,9 105,- (129,-)

pátek 17.11. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Rajčatová s kokosovým mlékem a bazalkou 9 29,- / 49,-

Gulášová z hovězího masa 1,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Tagliatelle s krémovou omáčkou, pečenými paprikami a sušenými rajčaty 1,3,7,9 99,- (123,-)

V Zapékaná zelenina pod rýžovo-sýrovou pokličkou 7,9 95,- (119,-)

Pečené kuličky z vepřového masa a goudy, vařený brambor a domácí tatarka 1,7,9 105,- (129,-)

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.


