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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 15.7 (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Špenátový krém s kokosovým mlékem 1,9 35,- / 49,-

V Zeleninový vývar s bazalkovým kapáním 1,3,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Cuketové lasagne s uzeným sýrem zapečené bešamelem 1,3,7,9 105,- (135,-)

V Salát z červené čočky a manga s grilovaným tofu a pečeným bramborem, oliv.olej 6 109,- (139,-)

Hovězí burger s plátkem slaniny, čedar, hranolky a česnekový dip 1,3,7,8,9,10,11 119,- (149,-)

úterý 16.7. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Brokolicová krémová s česnekovými krutony 1,6,9 35,- / 49,-

Kuřecí vývar s vaječnou sedlinou 3,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Slaný koláč s drcenými rajčaty, česnekem, kapary a cuketou se sójovou smetanou 1,6 105,- (135,-)

V Caesar salát s vejcem na grilu 1,3,4,7 105,- (135,-)

Kuřecí steak se salátkem z červeného zelí a kuskusem 1,9 109,- (139,-)

středa 17.7 (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Okurková polévka se zakysanou smetanou a koprem 1,7 35,- / 49,-

Gulášová z hovězího masa 1,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Pikantní pečené růžičky květáku s listovým salátkem a domácí čočkovou majonézou 105,- (135,-)

R Poke Bowl (špenát, zelí, avokádo, ledový salát, mrkev, tuňák, sezam, rýže) 4,11 129,- (159,-)

Vepřová panenka plněná mozzarellou s omáč. se suš.rajčaty a šťouch. brambory 1,7 119,- (149,-)

čtvrtek 18.7 (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

Krémová bramboračka s tymiánem a krutony 1,7,9 35,- / 49,-

V Minestrone se sójovou smetanou 9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Lehký bramborový salát se smaženými žampiony 1,6 105,- (135,-)

V Jablková žemlovka s vanilkovou zmrzlinou 1,3,7 105,- (135,-)

Pečená žebra s čerstvým chlébem, okurkou a křenem 1,9 119,- (149,-)

pátek 19.7 (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Krém z pečené mrkve se zázvorem 1,6,9 35,- / 49,-

V Indická cizrnová s koriandrem 1,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Kurkumové penne s černými olivami, restovaným tempehem a jarní cibulkou 1,6,9 105,- (135,-)

V Rozpečená ciabatta s mozzarellou, suš.rajčaty, olivami a polníčekem s balsamicem 1,7,9 105,- (135,-)

Domácí pečená sekaná s máslovým bramborem s hořčicí a kyselou okurka 1,3,7,10 109,- (139,-)

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.


