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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 18.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Žampionový  krém zjemněný  sójovou smetanou a chlebovým chipsem 1,6,9 29,- / 49,-

Pikantní kuřecí s rýžovými nudlemi 7,9,11 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Pečené plněné žampiony s nivou a ořechy, bramborová kaše 3,6,7,8,9 99,- (123,-)

V Rizoto z rýže Arborio se zeleným chřestem 6,9 99,- (123,-)

Hovězí burger s cibulovou marmeládou, slaninou, pikant. majonéz., hranolky 1,3,7,9,10,11 119,- (143,-)

úterý 19.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Pórkový  krém s brambory 1,6,9 29,- / 49,-

Uzená polévka s kroupami 1,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Domácí halušky s brynzou a smaženou cibulkou 3,7,9 99,- (123,-)

V Grilovaná zelenina se seitanem, pečené rozmarýnové brambory 1,3,7,9 99,- (129,-)

Krkovička na grilu s vídeňskou cibulkou, pivní omáčkou, šťouchané brambory 1,7,9,11 109,- (133,-)

středa 20.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Batátový krém 1,6,9 29,- / 49,-

V Hovězí vývar se zeleninou a masem 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Špagety  s řepným peste a rukolou 1,6,8,9 99,- (123,-)

R Pečený filet z okouna nilského s citronovým máslem, hráškovo-brambor. pyré 1,3,4,7,10 119,- (143,-)

Kuřecí  prsa s  růžičkovou kapustou na restované slanině, vařené brambory 1,7,9 119,- (143,-)

čtvrtek 21.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Frankfurtská s párkem 1,3,7,9 29,- / 49,-

Celerová s modrým sýrem 7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Sójové čevapčiči se sýrem, vařenými brambory a rajčatovým salátem 1,3,6,7 99,- (123,-)

V Pečený zeleninový nákyp s kuskusovým salátem 1,6,7 99,- (123,-)

Krůtí roláda plněná slaninou a mozzarellou, jasmínová rýže 1,3,7,9 109,- (133,-)

pátek 22.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Zeleninový vývar s krupicovými noky 1,3,7,9 29,- / 49,-

V Dršťková z hlívy 1,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Marinované tofu v tempuře podávané s restovanými rýžovými nudlemi 1,6,9, 10,11 99,- (123,-)

V Plněné papriky bulgurem a balkánským sýrem s omáčkou z rajčat 1,3,7 99,- (123,-)

Pomalu dušená hovězí plec na víně a kořenové zelenině, bramborový knedlík 7,9 119,- (143,-)

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.


