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

Obědové menu od 11.00h

pondělí 26.1. (..) zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Italská s cuketou 25,- / 46,-

V Smetanová krémová s nivou 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Zapečené špagety s růžičkovou kapustou a uzeným tempehem 79,- (99,-)

V Dušená rýže doplněná bylinkami s cibulkou a sýrem 79,- (99,-)

Vepřový burger s křupavou slaninou, pikantním dresinkem a domácími hranolky 95,- (115,-)

úterý 27.1. (..) zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Kořeněná fazolová s kokosovým mlékem 25,- / 46,-

Kuřecí vývar se špenátovou palačinkou 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Houbový gratin s míchaným salátem 85,- (105,-)

V Smažené sojové karbanátky s kousky sýra a bylinkovo-bramborouvou kaší 85,- (105,-)

Pečený kuřecí závitek s rajčaty, cibulkou a špenátem, kuskus 89,- (109,-)

středa 28.1. (..) zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Zeleninový vývar s těstovinou 25,- / 46,-

Gulášová z hovězí kližky 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Zapečená mrkev s balkánským sýrem, dýňovo-bramborové pyré 85,- (105,-)

R Karbanátky z uzené makrely s bramborovým salátem 99,- (119,-)

Pikantní krůtí nudličky s jasmínovou rýží 89,- (109,-)

čtvrtek 29.1. (..) zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Pórková s tymiánem 25,- / 46,-

V Kari polévka s cizrnou 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Fazolové placičky s kukuřicí, dresingem a tortillou 79,- (99,-)

V Zapečené italské brambory s mozzarrelou, rajčaty a olivami 85,- (105,-)

Hovězí mleté biftečky s nivovým máslem a pečenou zeleninou 95,- (115,-)

pátek 30.1. (..) zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Hráškový krém s mátou a skořicí 25,- / 46,-

V Zelná s houbami 25,- / 46,-

Hlavní chod

V Kokosová rýže s červenou čočkou a kousky pečeného tofu 85,- (105,-)

V Těstoviny s modrým sýrem, špenátem a pórkem 79,- (99,-)

Vepřová pečeně s hořčičnou omáčkou a domácími hranolky 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.


