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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 28.7. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Květáková s pomerančovou kůrou  25,- / 46,-

Pestrý kuřecí vývar se zeleninou a luštěninou 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Fettuccine s brokolicí, mandlovými lupínky a pecorinem 89,- (109,-)

V Obalované cukety s chřestovou majonézou a salátem 89,- (109,-)

Krůtí burger s domácími hranolky a hořčičnou omáčkou 95,- (115,-)

úterý 29.7. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Z červené řepy s anýzem , tymiánem a špetkou chilli 25,- / 46,-

Uzená s fazolkami 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Mrkvové karbanátky s bramborovým salátem 89,- (109,-)

V Borůvkové tvarohové knedlíky 79,- (99,-)

Hovězí líčka na červeném víně s bramborovým pyré 95,- (115,-)

středa 30.7. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Kořeněná paprikovo – rajčatová 25,- / 46,-

Pórková s vločkami kozího sýra 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Falafel s grilovanou zeleninou a salsou 89,- (109,-)

Kuřecí hranolky v kukuřičném obalu se zelným salátem 89,- (109,-)

Treska masala s pestrým salátem a bulgurem 95,- (115,-)

čtvrtek 31.7. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Celerová se sýrovými knedlíčky 25,- / 46,-

Petrželový krém s kousky opečené slaniny 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Burek s ricottou a balkánským salátem 89,- (109,-)

V Sojové maso na čínský způsob s jasmínovou rýží 85,- (105,-)

Vepřový špíz s kroketami a růžičkovou kapustou 89,- (109,-)

pátek 1.8. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Jemná hrachová s čerstvou majoránkou 25,- / 46,-

Hovězí vývar s domácími nudlemi 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Špagety s grilovanou cuketou, olivami a kapary 85,- (105,-)

V Brynzové pirohy se zakysanou smetanou a opečeným tofu 89,- (109,-)

Krůtí roláda plněná anglickou slaninou a sýrem s brambor.kaší a okurkovým salátem 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, 

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.


