
OTEVÍRACÍ DOBA:   Pondělí - Pátek    9.00 - 16.30h tel.: 777 022 235

Obědové menu od 11.00h

pondělí 15.9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Zeleninový vývar se sýrovými nočky 25,- / 46,-

Z červené čočky s kuřecím masem 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Bramborové noky s omáčkou Quattro Formaggi 85,- (105,-)

Jehněčí burger s karamelizovanou cibulkou a domácími hranolky 95,- (115,-)

úterý 16.9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Dršťková z hlívy ústřičné 25,- / 46,-

Frankfurtská 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Bramborové knedlíky plněné špenátem a sýrem 85,- (105,-)

Krůtí prsa marinovaná v pestu za sušených rajčat, šťouchaný brambor 89,- (109,-)

středa 17.9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Cibulačka se sýrovým toustem 25,- / 46,-

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Zeleninová špízy s okurkovým salátem v jogurtu, pita chléb 85,- (105,-)

Hovězí roštěná na houbách s jasmínovou rýží 89,- (109,-)

čtvrtek 18.9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Zeleninová se špenátovým svítkem 25,- / 46,-

V Mrkvová se zázvorem 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Sojové karbanátky s kousky goudy a čerstvou majoránkou, bramborová kaše 85,- (105,-)

Kuřecí prsa po senegalsku, tagliatelle 85,- (105,-)

pátek 19.9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Hrášková s krutóny 25,- / 46,-

Kuřecí pikantní s tortillovými chipsy 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Plněné papriky kuskusem a balkánským sýrem 85,- (105,-)

Grilovaná krkovice s česnekovým dipem a bramborovým špízem 89,- (109,-)

                 Vaříme i z potravin, které nám dodávají přímo farmáři.



                                      SNÍDAŇOVÉ MENU
                 od 9.00 - 11.00 hod

Palačinka s javorovým sirupem a horkým ovocem, 

mošt nebo fresh dle sezony,teplý nápoj 85,-

Croissant 2 ks, med, jam, máslo, mošt nebo fresh dle sezony,

teplý nápoj 99,-

Croissant 2 ks, máslo, šunka, sýr, mošt nebo fresh dle sezony,

teplý nápoj 99,-

Omeleta se šunkou a sýrem, pečivo, mošt 85,-

Sázená vejce, opečená slanina, mini párečky, fazole, 

máslo, pečivo, mošt 109,-

Míchaná vejce 3 ks na cibulce, máslo, pečivo, mošt 85,-

Ham and eggs, pečivo, máslo, mošt 99,-

BIO SNÍDANĚ - omeleta z bio vajec (nebo míchaná, nebo vařená),

bio ciabatta, farmářské máslo, bio mošt, bio orzo nebo bio káva 109,-

                              Vaříme i z potravin, které nám dodávají přímo farmáři.


