
OTEVÍRACÍ DOBA:   Pondělí - Pátek    8.30 - 16.00h tel.: 777 022 235

Obědové menu od 11.00h

pondělí 2.3. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Krém z mladého hrášku se zázvorem a dýňovými semínky 25,- / 46,-

V Zeleninová se špenátovou palačinkou 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Pečené žampiony plněné nivou s tymiánovými brambory 89,- (109,-)

V Pikantní rýžová Jambalaya s marinovaným seitanem 85,- (105,-)

Vepřový burger se slaninovými chipsy, hořčičným dresingem a domácími hranolky 95,- (115,-)

úterý 3.3. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Smetanová s bílou fazolkou, vajíčkem a čerstvým koprem 25,- / 46,-

V Česnečka po madridsku s toustem 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Tortilla s kořeněnými sojovými kousky, kukuřicí, rukolou a rajčatovým tataráčkem 85,- (105,-)

V Kuskus s grilovanou zeleninou, praženými oříšky a parmezánem 89,- (109,-)

Zapečená kuřecí prsa s brynzou, paprikou a šunkou s česnekovými brambory 89,- (109,-)

středa 4.3. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Zeleninová na čínský způsob se zelím a nudlemi 25,- / 46,-

Krém Nantaise s krevetami 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Pečený hermelín v listovém těstě s míchaným salátem a červenou řepou 89,- (109,-)

R Pečený losos s bylinkovým máslem a šťouchanými brambory s restovanou cibulkou 115,- (135,-)

Steak z krůtích prsou s brokolicovým pyré, mandlovými plátky a dušenou rýží 95,- (115,-)

čtvrtek 5.3. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Cizrnový krém 25,- / 46,-

Hovězí consomme s masovými knedlíčky 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Marinovaný tofu burger se salátem Coleslaw, bylinkovým dresingem a domácími hranolky 89,- (109,-)

V Špagety se švédskými kuličkami ze soji, rajčaty a sýrem Grana padano 85,- (105,-)

Kančí guláš na červeném víně s domácími kynutými knedlíky 95,- (115,-)

pátek 6.3. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Cibulový krém s fenyklem a krutony 25,- / 46,-

Kuřecí polévka s křenem a rajčaty 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Robi plátek na houbách s jasmínovou rýží 89,- (109,-)

V Smažené trojúhelníky z uzeného sýra, vařené brambory a polníčkový salát s pomeranči 89,- (109,-)

Závitky z hovězí kýty se slaninou, šalvějí a s máslovými špeclemi 95,- (115,-)

          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 (espresso, cappuccino, čaj) 85,-

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

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 99,-

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

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 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.


