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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 21.4. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

Hlavní chod

Zavřeno

úterý 22.4. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Květáková polévka s parmazánovými chipsy 25,- / 46,-

Silný hovězí bujón s drožďovými knedlíčky 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Špagety s brokolicí a tempehem sypané hoblinkami ovčího sýra pecorino 85,- (105,-)

V Guláš na pivu z hlívy ústřičné s bramboráčky 79,- (99,-)

Nízký roštěnec na houbách a domácí bramborový knedlík 95,- (115,-)

středa 23.4. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Provensálská zeleninová polévka s bílými fazolkami 25,- / 46,-

Kuřecí krémová polévka zahuštěná zeleninou s hladkolistou petrželkou 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Domácí bylinkovo-bramborové noky s omáčkou quattro formaggi 85,- (105,-)

Kuřecí stehenní steaky v jamajské marinádě jerk s dušenou rýží 89,- (109,-)

Zapékané lasagne s lososem a baby špenátem, zdobené limetkou 95,- (115,-)

čtvrtek 24.4. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Jarní zeleninový vývar se sýrovým kapáním 25,- / 46,-

Polévka s jehněčím masem a kuskusem 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Zelné karbanátky se ztraceným vejcem a rukolovým salátem s rajčetem 85,- (105,-)

V Špízy z plněných žampionů s bylinkovou nádivkou a bramborovým pyré 85,- (105,-)

Vepřové kotlety v pikantní marinádě s americkým bram. a domácí tatarskou om. 95,- (115,-)

pátek 25.4. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Kořeněná paprikovo-rajčatová polévka s okurkovým jogurtem 25,- / 46,-

Špenátová polévka zdobená uzeným lososem 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Kubánský rýžovo-fazolový burger s domácími hranolkami a rajč.-bazal. dipem 79,- (99,-)

V Polentové noky s bryndzovo-pepřovou omáčkou, tofu a čerstvou majoránkou 85,- (105,-)

Krutí prsa po senegalsku s těstovinami tagliatelle 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.


