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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 1.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Smetanová cibulačka s toustem 1,3,7,9 25,- / 46,-

Kuřecí vývar na čínský způsob 3,6,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Špagety se sýrovou omáčkou a restovanou směsí hub 1,3,7,9 89,- (109,-)

V Sojové mexické ragů s fazolkami a kukuřicí podávané s pita chlebem 1,6,7,9 85,- (105,-)

Hovězí cheesburger s domácími hranolky a chilli dresingem 1,3,7,10,11 95,- (115,-)

úterý 2.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Dýňová s mrkví a česnekem 1,3,7,9 25,- / 46,-

V Zeleninový vývar s krupicovými noky 1,3,7,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Bramborové noky s dušeným zelím, uzeným tempehem a smaženou cibulkou 1,3,6,9 85,- (105,-)

V Rýžové nudle se seitanem a pečenou zeleninou 1,6,9,11 89,- (109,-)

Kuřecí prsa plněná slaninou a sušenými rajčaty se šťouchanými brambory 1,3,6,9 89,- (109,-)

středa 3.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Gulášová s hlívou ústřičnou 1,7,9 25,- / 46,-

Celerový krém s pečenou slaninou 1,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Grilované tofu s mandlemi a těstovinovým salátem 1,3,7,8,9 89,- (109,-)

R Pečený losos  s mátovou zeleninou a balsamikem 1,7,9 115,- (135,-)

Krůtí holandský řízek s bramborovou kaší a okurkovým salátem 1,3,7 89,- (109,-)

čtvrtek 4.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Krémová z pečeného česneku s krutony 1,3,7,9 25,- / 46,-

Čočková s opečeným párkem 1,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Smažený zeleninový karbanátek s nastavovanými brambory, cibulkou a kroupami 1,3,7,9 85,- (105,-)

V Zapečené lasagne s bešamelem, rajčaty, žampiony a parmazánem 1,3,7,9 89,- (109,-)

Medailonky z vepřové panenky s bylinkovou omáčkou a špeclemi 1,3,7,9 105,- (125,-)

pátek 5.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Houbová krémová s tymiánem 1,7,9 25,- / 46,-

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 1,3,7,9 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Bramborové knedlíky plněné špenátem a sýrem 1,3,7 85,- (105,-)

V Pečené papriky plněné kuskusem a balkánským sýrem 1,3,7,9 89,- (109,-)

Telecí nudličky s pečenou paprikou, smetanou a jasmínovou rýží 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,-


