
OTEVÍRACÍ DOBA:   Pondělí - Pátek    8.00 - 16.00h tel.: 777 022 235

Obědové menu od 11.00h

pondělí 24.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Zeleninová polévka s rýžovými nudlemi ochucená curry a kokosovým mlékem 9 35,- / 49,-

V Rajčatová polévka se zakysanou smetanou, bake rolls a bazalkou 1,7,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Pečený tempeh s dýňovým pyré, salát z polníčku a mrkve julienne s kousky jablek 6,9 119,- (149,-)

V Houbové rizoto z českých hub s restovaným zeleným chřestem sypané parmazánem 7,9 119,-(149,-)

Hovězí burger s avokádem, červ.cibulkou, jalapeño dip, peč. brambory grenaille 1,3,7,10,11 129,- (159,-)

úterý 25.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Dýňová polévka s bazalkovým olejem 1,9 35,- / 49,-

Kuřecí vývar s vaječným svítkem 3,7,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Špagety s pečenou cuketou, rajčatovou om. s česnekem, zjemněné sójovou smetanou 1,6,9 109,- (139,-)

V Zeleninový kuskus s kurkumou se smaženými sójovými kuličkami, sypané čedarem 1,6,7,9 119,- (149,-)

Kachní stehno pečené s červeným zelím, bramborový knedlík 1,3,9 139,- (169,-)

středa 26.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Cizrnová polévka s rajčaty a oreganem 9 35,- / 49,-

V Bramborovo-sýrová polévka s krutony 1,7,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Zeleninové krokety na špenátových listech, pečený pita chléb 1,6 109,- (139,-)

R Mahi mahi se zázvorovou glazurou a jasmínovou rýží 4 129,- (159,-)

V Sýrový koláč s karamelizovanou cibulkou, michaný zeleninový salátek 1,3,7,9 119,- (149,-)

čtvrtek 27.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

Česnečka s chlebovým krutonem, slaninou a sýrem 1,7,9 35,- / 49,-

V Zeleninovoý krém s čerstvou pažitkou 1,6,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Pečený seitan s křenovou omáčkou, kynutý knedlík 1,6,9 109,- (139,-)

V Tortilla s fazolovou směsí, čedarem a ledovým salátem, zakysaná smetana a salsa 1,7 119,- (149,-)

Uzená farmářská žebra s čerstvým chlebem, hořčice, křen, kyselá okurka 1,9,10 129,- (159,-)

pátek 28.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Brokolicovo-špenátová polévka zahuštěná bramborem, rest. slunečnicová semínka 9 35,- / 49,-

Fazolová polévka s chilli a uzeným masem 1,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Plněný hermelín zeleninovou směsí pečený v alobalu, am. bramory, koprový dip 7,9 129,- (159,-)

V Pohankové rizoto s restovaným květákem, růžičkovou kapustou a tofu sypané rukolou 1,6 109,- (139,-)

Kachní prso s omáčkou z červeného vína s brusinkami, bramborové pyré 1,9 139,- (169,-)

V = 100% rostlinná varianta / vegan

V = vegetariánská varianta

R = ryba Vaříme i z potravin, které nám dodávají přímo farmáři.



                                      SNÍDAŇOVÉ MENU
                 od 8.00 - 10.30 hod

Palačinka s javorovým sirupem a horkým ovocem, 1,3,5,6,7,8,11,13

mošt, teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 99,-

Omeleta se šunkou a sýrem, pečivo, mošt 1,3,7,11

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 109,-

Sázená vejce, opečená slanina, mini párečky, fazole, 1,3,7,9,11,12

máslo, pečivo, mošt, teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 125,-

Míchaná vejce 3 ks na cibulce, máslo, pečivo, mošt 1,3,7,11

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 99,-

Ham and eggs, pečivo, máslo, mošt 1,3,7,11

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 109,-

                        Vaříme z masa, které nám dodávají výhradně farmáři.


