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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 27.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Z červené čočky 25,- / 46,-

Hovězí s bylinkovým kapáním 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Gratinovaná zelenina po bolzánsku s vařeným bramborem 79,- (99,-)

V Tofu karbanátky s těstovinovým salátem 85,- (105,-)

Krútí burger s domácími hranolky s dipem se sušenými rajčaty 95,- (115,-)

úterý 28.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Dnes v bistru slavíme, a tak nepracujeme! :)

středa 29.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Cuketová s dýňovými semínky 25,- / 46,-

Frankfurtská s farmářským párkem 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Pečená plněná rajčata na orientální způsob s bramborovými dukátky 79,- (99,-)

R Filet z lososa s teplým bramborovým salátem 109,- (129,-)

Hovězí na houbách s jasmínovou rýží 85,- (105,-)

čtvrtek 30.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Pórková s tymiánem 25,- / 46,-

V Minestrone 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Brokolicovo – kukuřičné placky se šťouchaným bramborem a bylinkovým dipem 79,- (99,-)

V Penne po boloňsku se sojovým masem a sýrem Grana Padano 85,- (105,-)

Kuřecí prsa s gratinovaným bramborem 89,- (109,-)

pátek 31.10. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Špenátová se smetanou 25,- / 46,-

V Drožďová 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Špagetová omeleta plněná zeleninou a sýrovou omáčkou 79,- (99,-)

V Zapečené noky s brokolicí a sýrem s variací listových salátů 79,- (99,-)

Marinovaná panenka s bylinkami a šťouchaným bramborem 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.


