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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 30.11. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Dršťková z hlívy ústřičné 1,3,7,9 25,- / 46,-

Krémová kuřecí s kořenovou zeleninou 1,3,7,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Grilované tofu s čínskou zeleninou a jasmínovou rýží 1,3,5,6,910,11 89,- (109,-)

V Pikantní špagety s pečenou cuketou, rajčaty a parmezánem 1,3,7,9 85,- (105,-)

Krůtí burger s domácími hranolky a sýrovým dipem 1,3,5,6,7,10,11 95,- (115,-)

úterý 1.12. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Polévka z pečeného lilku 1,3,7,9 25,- / 46,-

Kuřecí vývar s celestýnskými nudlemi 1,3,7,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Zapečené celerové plátky s brambory, uzeným tempehem a smetanou 1,3,6,7,9 89,- (109,-)

V Dušená cizrna s pórkem a sušenými rajčaty, polentové placičky 1,3,7,9 85,- (105,-)

Zapečená kuřecí prsa se žampiony, zak. Smet. a tymiánem, americké bram. 7,9,10,11 89,- (109,-)

středa 2.12. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Z červené řepy s bazalkou 1,3,7,9 25,- / 46,-

Zelná s farmářskou klobásou 1,3,7,9, 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Zeleninové karbanátky se sojou a sýrem, bramborový salát 1,3,6,7,9 89,- (109,-)

R Pečený losos v asijském stylu s jasmínovou rýží 1,4,6,9,10,11 119,- (139,-)

Šťavnatá vepřová krkovice na pivě se šťouchanými brambory 1,7,9 89,- (109,-)

čtvrtek 3.12. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Sýrová s kousky květáku 1,3,7,9 25,- / 46,-

Česnečka s uzeným masem a kroupami 1,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Penne s bazalkovým pestem, sýrem  a cherry rajčaty 1,3,7,8,9 89,- (109,-)

V Kapustové placičky se zeleninovým bulgurem a smetanovým dipem 1,3,7,9,10,11 89,- (109,-)

Krůtí prsa zapečená s mozzarellou, bylinkami a sušenými rajčaty, rýže 1,3,7,9 89,- (109,-)

pátek 4.12. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Mrkvová se zázvorem 1,7,9 25,- / 46,-

V Houbový krém s krutony 1,3,7,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Pečený seitan s celerovým salátem s jablky 1,3,7,9,10 85,- (105,-)

V Zapečené noky s brokolicovou omáčkou a uzeným sýrem 1,3,7,9 89,- (109,-)

Hovězí roláda plněná špenátem a anglickou slaninou, bramborový knedlík 1,3,7,9 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, 1,3,5,6,7,8,11,13

mošt nebo fresh dle sezony, teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 85,-

Croissant 2 ks, med, jam, máslo, mošt nebo fresh dle sezony, 1,3,6,7,8,10,12

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 99,-

Croissant 2 ks, máslo, šunka, sýr, mošt nebo fresh dle sezony, 1,3,6,7,8,10

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 99,-

Omeleta se šunkou a sýrem, pečivo, mošt 1,3,7,11

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 85,-

Sázená vejce, opečená slanina, mini párečky, fazole, 1,3,7,9,11,12

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

Míchaná vejce 3 ks na cibulce, máslo, pečivo, mošt 1,3,7,11

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 85,-

Ham and eggs, pečivo, máslo, mošt 1,3,7,11

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 99,-

BIO SNÍDANĚ - omeleta z bio vajec (nebo míchaná, nebo vařená), 1,3,7,11

bio ciabatta, farmářské máslo, bio mošt, bio orzo nebo bio káva 109,-


