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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 14.4. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Grónská cibulačka s křenem 25,- / 46,-

Mexická fazolová polévka s křupavou tortillou  25,- / 46,-

Hlavní chod

V Květák na indický způsob s rajčaty a chilli papričkou 85,- (105,-)

V Plněné papriky rýží a sýrem v rajčatové omáčce s těstovinami 85,- (105,-)

Hovězí cheeseburger se slaninou, domácími hranolky a petrželkovým dipem 95,- (115,-)

úterý 15.4. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Polévka z grilovaných cuket a rajčat 25,- / 46,-

Hovězí vývar se zeleninou a knedlíčky z hlívy ústřičné 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Bulgurové karbanátky s kukuřicí a brokolicí , bramborovo-česnekovou kaše 85,- (105,-)

V Žampiony s dušeným řapíkatým celerem a divokou rýží 79,- (99,-)

Krůtí závitky se smetanovým zelím a pečenými brambory na slanině 89,- (109,-)

středa 16.4. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Rukolová polévka s mrkvovými knedlíčky 25,- / 46,-

Myslivecká polévka s lesními houbami a čočkou 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Špenátové kuličky s domácí tatarskou omáčkou a jarním bramborovým salátem 85,- (105,-)

Marinovaná vepřová panenka s česnekem a pepřem , jasmínová rýže 95,- (115,-)

Závitky z  Mahi-mahi se zelenými fazolkami, smetanovou omáčkou a zeleninovými hran. 89,- (115,-)

čtvrtek 17.4. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Jemná jarní zeleninová  polévka s libečkem 25,- / 46,-

Vepřová polévka se slaninou bramborami a česnekem 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Špagety se švédskými kuličkami, hořčično-medovou omáčkou a jarní cibulkou 79,- (99,-)

V Pikantní tofu kostky se žampionovým salátem a bramborovo-mrkvovým pýré 85,- (105,-)

Hovězí pupek s francouzskou hrubozrnou hořčicí a bramborovým knedlíkem      95,- (115,-)

pátek 18.4. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Polévka s pastou miso a uzeným tofu 25,- / 46,-

Bílá Holandská polévka s kuřecím  masem 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Pečené  brambory plněné špenátem a sýrem cottage s lehkým zeleninovým salátem 85,- (105,-)

V Domácí bramborové noky s rajčaty, lilkem a žampiony v curry omáčce 85,- (105,-)

Pečené medové kuřecí stehno se šťouchaným pažitkovým bramborem 89,- (109,-)

          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.


