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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 25.3. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Staročeská bramboračka se sušenými houbami 1,9 29,- / 49,-

Čočková s klobásou 1,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Risoto s hráškovými lusky, marinovaným tofu a bazalkovým pestem 1,6,8,9 99,- (123,-)

V Cuketové lasagne s bešamelovou omáčkou zapečené se sýrem 1,3,7 105,- (129,-)

Burger s filírovaným flank steakem, slaninou, pikantní dipem a dom.hranolky 1,3,7,10,11 119,- (139,-)

úterý 26.3. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Bramborovo-mrkvová polévka s hráškovým pestem 6,8,9 29,- / 49,-

Slepičí vývar s fritátovými nudlemi 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Seitan segedýnský guláš s houskovým kynutým knedlíkem 1,6,9 105,- (129,-)

V Placičky ze sóji a zeleniny s česnekovou smetanou a mixem listových salátů 1,3,6,7,9 105,- (129,-)

Zapečené flíčky s uzeným masem smetanou a vejci a kyselou okurkou 1,3,7 105,- (129,-)

středa 27.3. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Polévka z červené řepy se zakysanou smetanou 1,7,9 29,- / 49,-

Uzený vývar z krutích stehen s pohankou 1,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Rýžové nudle se sójovými nudličkami, sezamem a zeleninou 1,6,9,11 105,- (129,-)

R Rybí karbanátky s bramborovou kaší a citronem 1,3,7 119,- (139,-)

V Lilkové knedlíčky s omáčkou pomodoro sypané parmazánem 1,3,7 105,- (129,-)

čtvrtek 28.3. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

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

V Dýnová s mrkví a česnekem 1,6,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Vegetariánská sekaná s vařeným bramborem a hořčicí 1,3,6,7,9,10 99,- (123,-)

V Tempeh na houbách a zelenině s jasminovou rýží 1,6,9 105,- (129,-)

Vepřové řízečky v sezamu na zeleninovém salátu s avokádem 1,3,7,11 109,- (133,-)

pátek 29.3. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Polévka z pečeného česneku s krutony 1,3,7,9 29,- / 49,-

V Houbový krém se sojovou smetanou a petrželkou 1,6,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Smažený květák, vařený brambor,veganská tatarská omáčka 1,6 105,- (129,-)

V Svestkové knedliky s tvarohem,moučkovým cukrem,máslem,ochucený creme fraiche 1,3,7 99,- (123,-)

Medailonky z hovězí svíčkové se sázeným vejcem,štouchaný brambor,smetanová sous 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) 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.


