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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 14.7. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Zeleninová se špenátovým svítkem  25,- / 46,-

V Bramboračka s houbami 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Zeleninové kari s cizrnou, pórkem a pita chlebem 85,- (105,-)

V Francouzská špenátová omeleta Verde s pečenými rajčaty a rukolou 89,- (109,-)

Jehněčí burger se sýrem a domácími hranolky, dip 95,- (115,-)

úterý 15.7. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Cuketový krém s krutony 25,- / 46,-

Hovězí vývar se sýrovými nočky 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Zapečená zelenina s tymiánem, čerstvým špenátem a rajčatovým salátem 85,- (105,-)

V Bulgurové karbanátky s červenou čočkou a smetanovým zelným salátem 89,- (109,-)

Grilovaná krůtí prsa na těstovinovém salátu 89,- (109,-)

středa 16.7. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Květáková s bylinkovým pestem 25,- / 46,-

Špenátový krém s uzeným lososem 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Sýrové špízy s pepřovým dresinkem , pečený brambor s pórkem a řapíkatým celerem 89,- (109,-)

Telecí maso na houbách s jasmínovou rýží 95,- (115,-)

Filet ze pstruha s bylinkovým máslem a šťouchaným bramborem 95,- (115,-)

čtvrtek 17.7. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Rajčatová s parmazánovými tyčinkami 25,- / 46,-

Harira-marocká polévka 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Špageti Aglio olio peperoncino sypané parmazánem 89,- (109,-)

V Tofu burger s grilovanou zeleninou, domácími hranolky a blue cheese omáčkou 89,- (109,-)

Kuřecí stehna pečená v máslové marinádě s bramborovou kaší 89,- (109,-)

pátek 18.7. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Pohanková s červenou čočkou 25,- / 46,-

Minestrone 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Tortilly plněné čerstvým špenátem, hermelínem a pečenými paprikami 89,- (109,-)

V Noky s vegetariánskou verzí boloňské omáčky sypané mozzarellou 85,- (105,-)

Vepřová panenka obalovaná v bylinkách na italském rizotu 95,- (105,-)

          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.


