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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 10.11. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Rajčatová s jogurtem 25,- / 46,-

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

Hlavní chod

V Tortilla s mozzarellou, pečenými rajčaty, listovým salátem a dresinkem 85,- (105,-)

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

Hovězí burger s plátkem ementálu, domácími hranolky a tomatovým dipem 95,- (115,-)

úterý 11.11. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Bramboračka s houbami 25,- / 46,-

Mexická kuřecí 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Smažený sýrový špíz s bramborovým salátem s červenou řepou 85,- (105,-)

V Burek s ricottou a balkánským sýrem 85,- (105,-)

Kuřecí stehno pečené s česnekem a rukolovým olejem s  bramborovo-pastiňákovým  pyré 89,- (109,-)

středa 12.11. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Polévka z pečené dýně 25,- / 46,-

Zelná s klobásou 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Pikantní uzené tofu s kapií a jasmínovou rýží 85,- (105,-)

R Losos s cuketovým chutney a hlívou s bramborovou kaší 119,- (139,-)

Marinovaná vepřová pečeně s petrželovými nudlemi 89,- (109,-)

čtvrtek 13.11. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Mrkvová s parmazánem a toustem 25,- / 46,-

Čočková s opečeným párkem 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Brynzové pirohy se zakysanou smetanou a opečeným tempehem 85,- (105,-)

V Pečený hermelín v listovém těstě se zeleninovým salátem 85,- (105,-)

Krůtí hranolky v kukuřičném obalu s vařeným bramborem a zelným salátem 89,- (109,-)

pátek 14.11. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Zeleninová s tofu 25,- / 46,-

Kuřecí s mandlovými knedlíčky 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Pečený plněný lilek s  kuskusovým salátem 85,- (105,-)

V Zapečené žampióny s pečeným bramborem a dýní 85,- (105,-)

Hovězí roštěnky s cibulovými kroužky a dušenou rýží 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.


