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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 30.3. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Brokolicovo-pórková se smetanou 25,- / 46,-

V Česnečka se sýrovými krutony 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Brambory s lilkem v  omáčce s plackami čapáti a rýží 85,- (105,-)

V Ostrý španělský kuskus s kousky marinovaného seitanu 85,- (105,-)

Krůtí burger s domácími hranolky a tomatovým dresingem 95,- (115,-)

úterý 31.3. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Zeleninový vývar s jarní cibulkou a hráškem 25,- / 46,-

Čočková s opečeným párkem 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Špagety s rajčatovou omáčkou, bazalkou, rukolou a parmezánem 85,- (105,-)

V Guláš z hlívy s paprikou a vídeňským knedlíkem 85,- (105,-)

Kuřecí špíz s tomatovou rýží a listovým salátem 89,- (109,-)

středa 1.4. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Žampionová krémová 25,- / 46,-

Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Rizoto s cuketou a gorgonzolou 85,- (105,-)

R Pečený losos s mátovou zeleninou a balsamikem 115,- (135,-)

Kuřecí stehno se špenátovou nádivkou a šťouchanými brambory 89,- (109,-)

čtvrtek 2.4. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Špenátová s vajíčkem a kapkou smetany 25,- / 46,-

Rajská s kuřecím masem 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Zapečené špenátové nudle s omáčkou Mornay a olivami 85,- (105,-)

V Smažená palačinková roláda se sýrem a míchaným salátem 85,- (105,-)

Pečené jehněčí na rozmarýnu s gratinovanými smetanovými brambory 99,- (119,-)

pátek 3.4. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Pestrá fazolová s uzenou paprikou 25,- / 46,-

V Jehněčí vývar s vaječnou sedlinou 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Dušená čočka po madridsku se sázeným vejcem a bagetou 79,- (99,-)

V Brokolicové placičky s vařenými brambory a pažitkovým dipem 85,- (105,-)

Krůtí steak s houbovou omáčkou a domácími hranolky 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 (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.


