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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 25.5. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Hráškovo-brokolicová s krutony 25,- / 46,-

V Minestrone s bylinkovým pestem 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Marinované tofu s čínskou zeleninou a jasmínovou rýží 85,- (105,-)

V Zapečené lasagne s brokolicí, sušenými rajčaty, bešamelem a parmezánem 89,- (109,-)

Krůtí burger s domácími hranolky a cibulovou remuládou 95,- (115,-)

úterý 26.5. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Zeleninová s drožďovými knedlíčky 25,- / 46,-

Frankfurtská s farmářským párkem 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Květákové placičky s pórkem , uzeným tempehem a  šťouchanými brambory 85,- (105,-)

V Tvarohové knedlíky s čerstvými jahodami a zakysanou smetanou 85,- (105,-)

Filírovaná vepřová panenka s krémovou houbovou omáčkou a bramborovými krokety 99,- (119,-)

středa 27.5. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Mrkvová se zázvorem a sezamovou tyčinkou 25,- / 46,-

Polévka po italsku s kuřecími knedlíčky 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Pappardelle s rajčaty, bazalkou a sojovými knedlíčky 85,- (105,-)

R Pečený losos citronovým pepřem a čočkovým salátem 119,- (139,-)

Kuřecí stehno pečené se zeleninou a brambory, kořeněné sýrem feta a oreganem 89,- (109,-)

čtvrtek 28.5. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Celerová s kousky goudy 25,- / 46,-

Hovězí s domácími nudlemi 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Grilovaná zelenina  s bylinkovým kuskusem a jogurtovým dresingem 89,- (109,-)

V Kapustová sekaná podávaná se salátem z bulguru a cizrny 85,- (105,-)

Vepřový řízek z pečeně v pikantní strouhance s vařenými brambory a míchaným salátem 89,- (109,-)

pátek 29.5. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Špenátová s ricottou 25,- / 46,-

Polévka z uzených krůtích stehen s čerstvou majoránkou a kroupami 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Hráškovo-cizrnový falafel zabalený v tortille s ledovým salátem a smetanovým dresingem 89,- (109,-)

V Zapečené brambory s třemi druhy sýrů, rajčatový salát 89,- (109,-)

Plátek z hovězí kýty dušený na červeném víně s bramborovými knedlíky 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.


