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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 13.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Dýňová s mrkví a česnekem 25,- / 46,-

V Zeleninová s chilli a smetanou 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Bramborové noky v červeném zelí 75,- (95,-)

V Penne s bazalkovým pestem a kešu oříšky 85,- (105,-)

Vepřový burger s domácími hranolky, smetanový dip 95,- (115,-)

úterý 14.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Krémová pórková 25,- / 46,-

Kuřecí rajčatová 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Kuskus se sýrem cottage a zeleninou 79,- (99,-)

V Plněné žampióny gorgonzolou a bramborem 85,- (105,-)

Nudličky z kachních prsou s rýží basmati 89,- (109,-)

středa 15.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Zeleninová s luštěninou 25,- / 46,-

Boršč se zakysanou smetanou 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Zapečený lilek se sýrem, bramborový špíz 89,- (109,-)

R Filet z tresky se salátem z červené řepy 89,- (109,-)

Kuřecí prsa plněná balkánským sýrem se šťouchaným bramborem 89,- (109,-)

čtvrtek 16.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Květákový krém 25,- / 46,-

Kyselica s klobásou 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Paprikový perkelt s vařenými vejci, farfalle 79,- (99,-)

V Hermelín z grilu s brusinkovou omáčkou a bramborovými dukátky 89,- (109,-)

Wrap s hovězím masem na zeleninovém salátu 89,- (109,-)

pátek 17.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Česnečka se sýrovými kuličkami 25,- / 46,-

V Žampiónový krém s krutony 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Pikantní sojové kostky na kari s rýží 79,- (99,-)

V Lívance s podmáslím a karamelizovanými švestkami 79,- (99,-)

Vepřové ragů se slaninou, fazolkami a rozmarýnem, čerstvý chléb 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.


