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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 4.5. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Pikantní s kukuřicí a žampiony 25,- / 46,-

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

Hlavní chod

V Kapustové karbanátky se sojovým masem, bramborovou kaší a  salátem 85,- (105,-)

V Rizoto s mozzarellou, rajčaty, čerstvou bazalkou a hoblinami sýru grana padano 89,- (109,-)

Jehněčí burger s dipem z pečeného česneku a rozmarýnu, domácí hranolky 95,- (115,-)

úterý 5.5. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Smetanová chřestová s krutony 25,- / 46,-

Zelná s uzeným krůtím masem 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Zapečené brambory s fazolkami, listy hlávkového zelí a sýrovou omáčkou 79,- (99,-)

V Vařený bílý chřest s holandskou omáčkou  a novými brambory sypané pažitkou 89,- (109,-)

Marinované kuřecí paličky se sezamem a těstovinovým salátem 89,- (109,-)

středa 6.5. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Hrstková polévka 25,- / 46,-

Kuřecí vývar s rýžovými nudlemi 25,- / 46,-

Hlavní chod

V  Tofu špíz s paprikou, šalotkou a cuketou , dušenou rýží a jogurtovým dresingem 85,- (105,-)

R Pečený losos s bazalkovo-smetanovým přelivem a špenátové tagliatelle 119,- (139,-)

Plátek z vepřové pečeně v bramboráku se zelným salátem 89,- (109,-)

čtvrtek 7.5. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Pórková s vejcem a smetanou 25,- / 46,-

Boršč 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Gratinované palačinky plněné houbovo-cuketovou směsí 85,- (105,-)

V Zapečený celer s mrkví a paprikou, petrželkové brambory 85,- (105,-)

Grilovaná kuřecí prsa s cherry rajčaty, bylinkovou bagetou a smetanovým dresingem 89,- (109,-)

pátek 8.5. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Dnes slavíme a tak nevaříme! ;)

          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.


