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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 20.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

Celerová s anglickou slaninou 25,- / 46,-

V Vločková se špenátem 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Lasagne s mozzarellou a parmazánem 85,- (105,-)

V Kuskus s hlívou ústřičnou 79,- (99,-)

Texaský burger s domácími hranolky a chilli dipem 95,- (115,-)

úterý 21.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Karibská zeleninová 25,- / 46,-

V Hráškový krém 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Cuketová směs s grilovaným tofu 85,- (105,-)

V Vegetariánské čevabčiči s vařeným bramborem 79,- (99,-)

Králík na smetaně s domácím knedlíkem 89,- (109,-)

středa 22.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

Gulášová 25,- / 46,-

V Kapustová s bramborem 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Sýrový lilek s bramborovou kaší 85,- (105,-)

R Filet ze pstruha s bylinkovými špeclemi 92,- (112,-)

Mexické ragů s křupavými tortillami 85,- (105,-)

čtvrtek 23.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Smetanová bylinková 25,- / 46,-

Uzená s kroupami 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Švestkové knedlíky se skořicovo – rumovým přelivem 79,- (99,-)

V Hříbkové risotto 85,- (105,-)

Grilovaná kuřecí prsa v jogurtové marinádě s pečeným bramborem 89,- (109,-)

pátek 24.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Parmazánová 25,- / 46,-

V Krémová mrkvová se zázvorem 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Špenátový koláč se sýrem a salátem z červené řepy 85,- (105,-)

V Cizrnový guláš s karlovarským knedlíkem 79,- (99,-)

Vepřové plátky s hořčičnou omáčkou a rozmarýnovou kaší 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.


