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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 14.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Květáková polévka s chilli a bramborem 9 35,- / 49,-

V Hráškový krém s krutony 1,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Houbové rizoto sypané parmazánem 7,9 119,- (149,-)

V Špenátovo-bramborové placičky s rajčatovým salátkem a cizrnovým hummusem 9,11 109,- (139,-)

Hovězí burger s nivou, polníček, rajče, česnekový dip, domácí hranolky 1,3,7,10,11 129,- (159,-)

úterý 15.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

Frankfurtská polévka s farmářským párkem 1,7,9 35,- / 49,-

V Čočková polévka s restovaným tempehem 6,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Sójové čevabčiči s petrželovou kaší, hořčice, cibulka 1,6,9,10 109,- (139,-)

V Hermelín na grilu se salátem z kuskusu a červené řepy, rukola 7,9 119,- (149,-)

Kuřecí prso supreme se šťouchaným bramborem na cibulce, silná masová omáčka 1,9 129,- (159,-)

středa 16.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Cuketová polévka s pažitkou 6,9 35,- / 49,-

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

Hlavní chod

V Quesadilla s jalapenos, chedarem a červenou parikou, zakysaná smetana 1,7 119,- (149,-)

R Rybí nugetky smažené v cornflakes, bramborová kaše, okurkový salát 1,4,7 119,- (149,-)

V Zapečené domácí bramborové noky s kedlubnou, sójovou smetanou a restovaným tofu 1,6 119,- (149,-)

čtvrtek 17.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Kulajda s vejcem 1,3,9 35,- / 49,-

V Hrstková polévka s petrželkou 9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Pilaf z rýže basmati se zeleninou, tempehem a piniovými semínky 6,8 119,- (149,-)

V Jablečná žemlovka s tvarohem 1,3,7 109,- (139,-)

Pečené kuřecí stehno, italský čočkový salátek 9 119,- (149,-)

pátek 18.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Mrkvová polévka se smaženým celerem 9 35,- / 49,-

Fazolová polévka s uzenou paprikou a slaninou 1,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Pečený seitan se zeleninou, pita chléb a pikantní dip z červené čočky 1 119,- (149,-)

V Smažené žampiony, vařený brambor, domácí tatarská omáčka 1,3,7 109,- (139,-)

Zvěřinová svíčková omáčka s karlovarským knedlíkem a brusinkami 1,3,7,9 139,- (169,-)

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.


