OTEVÍRACÍ DOBA: Pondělí - Pátek 8.00 - 16.00h

tel.: 777 022 235
Obědové menu od 11.00h
(..) zvýhodněná cena menu komplet

pondělí 9.9.

malá/velká

Polévky

V

Zeleninový krém zjemněný sójovou smetanou

V

Pórková s toustem a tymiánem

6,9

35,- / 49,-

9

35,- / 49,-

Hlavní chod

V

Jarní závitky plněné tofu a zeleninou, sladko-pikantní dip ze sójové omáčky

1,6,

109,- (139,-)

V

Celozrnné špagety s pečenou paprikou, bylinkami a sýrem

1,7

109,- (139,-)

1,3,5,6,7,8,11,13

119,- (149,-)

Hovězí burger s pečeným beraním roh., sázeným vejcem, jogurt.dip s hranolky

(..) zvýhodněná cena menu komplet

úterý 10.9.

malá/velká

Polévky

V

Bramborový krém
Pikantní kachní polévka

9

35,- / 49,-

1,9

35,- / 49,-

Hlavní chod

V

Smažená cuketa s bramborovým pyré, rajčatový salátek s cibulí

V

Zeleninové rizoto s krájenou omeletou a hoblinky parmazánu
Kuřecí kousky se špenátovou omáčkou po indicku a pečený nán

6

109,- (139,-)

1,3,7,9

109,- (139,-)

1,7,9

119,- (149,-)

(..) zvýhodněná cena menu komplet

středa 11.9.

malá/velká

Polévky

V

Kapustová polévka s restovanou slaninou

1,9

35,- / 49,-

Cuketový krém s celozrnnými krutonky

1,9

35,- / 49,-

Hlavní chod

V

Bramborovo-petrželové gnocchi s rukolovým pestem a parmazánem

1,3,7,8

109,- (139,-)

V

Špaldový salát s koriandrem, mátou a ostružinami

10

119,- (149,-)

Krevety v těstíčku na ledovém salátu s cherry rajčaty a šafránovou majonézou

4,7

139,- (163,-)

(..) zvýhodněná cena menu komplet

čtvrtek 12.9.

malá/velká

Polévky

V
V

Mrkvovo-batátový krém s kešu ořechy
Rajčatový krém s čerstvou bazalkou

1,8,9

35,- / 49,-

9

35,- / 49,-

Hlavní chod

V

Pikantní směs se zeleninou a seitanem a bramboráčky

1,9

119,- (149,-)

V

Mrkvové karbanátky s bramborovým salátem

3,7

109,- (139,-)

1,3,7,11

109,- (139,-)

Zapečené flíčky s uzeným masem a se zeleninovým salátkem

(..) zvýhodněná cena menu komplet

pátek 13.9.

malá/velká

Polévky

V
V

Krémová polévka z mangoldu a cukety
Cizrnový krém s chilli

9

35,- / 49,-

1,7,9

35,- / 49,-

1,3,7

109,- (139,-)

1,6,

119,- (149,-)

9

119,- (149,-)

Hlavní chod

V

Křupavé placičky z kukuřice s dipem z manga a zakysané smetany, bylinky

V

Bramborové plněné knedlíky s uzeným tofu a červené zelí
Krůtí špíz se zeleninou a ananasem a pečené tymiánové brambůrky

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)

Omeleta se šunkou a sýrem, pečivo, mošt

99,-

1,3,7,11

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj)

Sázená vejce, opečená slanina, mini párečky, fazole,

109,-

1,3,7,9,11,12

máslo, pečivo, mošt, teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj)

Míchaná vejce 3 ks na cibulce, máslo, pečivo, mošt

125,-

1,3,7,11

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj)

Ham and eggs, pečivo, máslo, mošt
teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj)

Vaříme z masa, které nám dodávají výhradně farmáři.

99,-

1,3,7,11

109,-

