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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 8.12. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

Brokolicová se sýrovými krutony 25,- / 46,-

Zeleninový vývar s nudlemi 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Polenta zapečená s rajčaty, žampiony a třemi druhy sýra 79,- (99,-)

V Tagliatelle s pečeným lilkem, sýrem Grana padano a smetanou 85,- (105,-)

Hovězí burger s domácími hranolky a česnekovým dipem 95,- (115,-)

úterý 9.12. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

Hovězí vývar s bylinkovým kapáním 25,- / 46,-

V Cizrnová s tymiánem 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Smažené květákové placičky s vařenými brambory a zeleninovým salátem 79,- (99,-)

V Opékaný bílý sýr s pikantním kuskusem 85,- (105,-)

Pečená kuřecí stehna na zelenině s restovanými brambory 89,- (109,-)

středa 10.12. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Česnečka z pečeného česneku 25,- / 46,-

Mexická fazolová 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Bramborové noky s rajčatovým pestem a parmazánovými hoblinami 85,- (105,-)

R Grilovaný losos na thajský způsob s jasmínovou rýží 119,- (139,-)

Gordon Blue z telecí kýty s bramborovou kaší a okurkovým salátem 95,- (115,-)

čtvrtek 11.12. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Pórková krémová s máslovou kukuřicí 25,- / 46,-

V Savojská zelná s toustem 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Pikantní sojová směs se sezamem a smaženými nudlemi 85,- (105,-)

V Mrkvové bramboráčky se zelným salátem 75,- (95,-)

Kuřecí Vindaloo s bramborovými kroketami 89,- (109,-)

pátek 12.12. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Kulajda se zastřeným vejcem 25,- / 46,-

Slepičí vývar s kapáním 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Tofu na kari s rýží 79,- (99,-)

V Bramborové knedlíky s houbami, listovým špenátem a cibulkou 85,- (105,-)

Vepřová panenka s hořčičnou omáčkou a domácími hranolky 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.


