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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 21.9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Ostrá paprikovo-rajčatová s kapkou smetany 25,- / 46,-

V Dýňová s restovanou hlívou 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Sejtan na zelenině s kuskusem 89,- (109,-)

V Zapečené noky se špenátem a sázeným vejcem 89,- (109,-)

Hovězí burger s pepřovým dipem a domácími hranolky 95,- (115,-)

úterý 22.9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Bílá květáková polévka Dubarry 25,- / 46,-

V Toskánská cibulová 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Mrkvové knedlíky s houbovou omáčkou 85,- (105,-)

V Dyňovo-špenátové lasagne se sýrem 89,- (109,-)

Krůtí prsa po senegalsku s jasmínovou rýží 95,- (115,-)

středa 23.9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Bramborovo-mrkvová s hráškovým pestem 25,- / 46,-

Boršč 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Zeleninový špíz s pikantní rýží a rajčatovým přelivem 89,- (109,-)

R Pečený losos s čočkovým salátem 115,- (135,-)

Zapečené plátky z vepřové pečeně se smetanovými brambory 95,- (115,-)

čtvrtek 24.9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Italská špenátová s jogurtem 25,- / 46,-

V Rýžová s parmezánem 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Pikantní špagety s olivami, brokolicí a balkánským sýrem 89,- (109,-)

V Pečené žampiony plněné nivou s bramborovou kaší a rajčatovým salátem 89,- (109,-)

Kuřecí stehenní řízky marinované v  jogurtu s grilovanou zeleninou 89,- (109,-)

pátek 25.9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Kokosová s kari a rýžovými nudlemi 25,- / 46,-

V Sýrová česnečka s krutony 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Smažený květák po italsku s vařenými brambory a okurkový salát 89,- (109,-)

V Zapečená zelenina na řecký způsob s tzatziky a pita chlebem 85,- (105,-)

Kančí nudličky se šípkovou omáčkou a karlovarským knedlíkem 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, teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 85,-

Sázená vejce, opečená slanina, mini párečky, fazole, 

máslo, pečivo, mošt, teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 109,-

Míchaná vejce 3 ks na cibulce, máslo, pečivo, mošt, teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 85,-

Ham and eggs, pečivo, máslo, mošt, teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 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.


