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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 22.6. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Pikantní mexická s kukuřicí a paprikou 25,- / 46,-

V Sýrová s jarní cibulkou 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Pestrý kuskus s kapií, cizrnou a chilli, rajčatový salát 85,- (105,-)

Halušky s kedlubnovým zelím, smaženou cibulkou a uzeným tempehem 85,- (105,-)

Hovězí cheeseburger s bylinkovou majonézou a  domácími hranolky 95,- (115,-)

úterý 23.6. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Selská bramboračka 25,- / 46,-

Kuřecí vývar s bylinkovými nočky 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Smažené krokety s tofu , šopský salát 85,- (105,-)

V Texaské chilli v tortille s chedarem 89,- (109,-)

Krůtí steak v pivní marinádě, pečené  brambory a pepřový dresink 89,- (109,-)

středa 24.6. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Krémová z pečeného česneku s krutony 25,- / 46,-

Zelná s fazolemi a slaninou 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Zapečená arabská zelenina se smetanou, pita chléb 85,- (105,-)

R Pečený losos s gnocchi, cherry rajčaty a bazalkou 119,- (139,-)

Vepřové Cordon Bleu s vařenými brambory a chřestovým salátem 99,- (119,-)

čtvrtek 25.6. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Špenátová se zakysanou smetanou 25,- / 46,-

Cibulová s topinkou 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Kapustové karbanátky s těstovinovým salátem 85,- (105,-)

V Svíčková se sojovým masem a kynutými knedlíky 85,- (105,-)

Pečená kuřecí roláda s bramborovou kaší 89,- (109,-)

pátek 26.6. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Hrášková s uzeným tempehem 25,- / 46,-

V Zeleninový vývar s mrkví a nudlemi 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Kung-pao se seitanem a jasmínovou rýží 89,- (109,-)

V Grilované tofu s čočkou po indicku 85,- (105,-)

Pečená vepřová panenka s dijonskou omáčkou a  máslovými špeclemi 99,- (119,-)

          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.


