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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 14.1. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Brokolicová s krutony 1,6,9 29,- / 49,-

Pikantní kuřecí s tortillovými chipsy 1,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Cuketová směs s kari a kuskusem 1,6,8,9 95,- (119,-)

V Gnocchi s listovým špenátem a kozím sýrem 1,3,7,9 99,- (123,-)

Hovězí burger s chilli papričkou, hořčičným dipem a domácími hranolky 1,3,7,10,11 105,- (129,-)

úterý 15.1. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Zeleninový vývar s bylinkami a palačinkou 1,6,9,10 29,- / 49,-

Frankfurtská s párkem 1,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Seitan po čínsku s jasmínovou rýží 1,6,9,10,11 95,- (119,-)

V Pikantní fazole s kukuřicí a sójou, pita chléb a zakysaná smetana 1,6,7,9 95,- (119,-)

Kuřecí prsa s uzenou paprikou a smetanou, bramborové krokety 1,3,7,9 99,- (123,-)

středa 16.1. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

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

Zelná s farmářskou klobásou 1,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Pestré zeleninové těstoviny s mandlemi a sójovou smetanou 1,6,8,9 95,- (119,-)

R Pečený losos podávaný s bulgurovým salátem z cizrny a pečených paprik 1,4,7 139,- (163,-)

Krutí steak na barevném pepři, šťouchané brambory s pečeným česnekem 7,9 105,- (129,-)

čtvrtek 17.1. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

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

Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Brokolicovo- květákové placky z grilu, sýrový dip a vařené brambory 1,3,7,9 95,- (119,-)

V Čočkový dhál s rýží basmati 1,8,9 89,- (113,-)

Filírovaná panenka s houbovou omáčkou, americké brambory 1,9 115,- (139,-)

pátek 18.1. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Minestrone 1,9 29,- / 49,-

V Bramborová s parmezánem 1,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Tofu špíz s grilovanou zeleninou 6,9 95,- (119,-)

V Hermelín z grilu s brusinkovým dipem a pečenými brambory 7 95,- (119,-)

Kančí guláš na víně a šípkách s variací domácích knedlíků 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.


