
Vaříme z masa, které nám dodávají výhradně farmáři.

OTEVÍRACÍ DOBA:   Pondělí - Pátek    8.00 - 16.00h tel.: 777 022 235
Obědové menu od 11.00h

pondělí 11.11. (..)  zvýhodněná cena menu komplet
Polévky malá/velká

V Hráškový krém s krutony 1,9 35,- / 49,-
V Bramboračka s houbami 9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Zapečené brambory s uz. tofu, vajíčkem, růž. kapustou a smetanou, kyselá okurka 3,6,7 109,- (139,-)
Tatarák z hovězí svíčkové, topinka s česnekem, listový salát 1,3,6,10 139,- (169,-)

V Portobello burger s tempehem, dipem z červ. čočky, víd. cibulka, polníček, pečené br.1,6,9,10,11 129,- (159,-)
úterý 12.11. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká
V Jemný brokolicový krém se sójovou smetanou 6,9 35,- / 49,-

Kuřecí vývar s domácími nudlemi 1,7,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Zapečená tortilla s goudou, kukuřicí, cibulkou a vajíčkem, míchaný salátek 1,3,7 109,- (139,-)
V Asijské kokosové kari (tofu, mrkev, červ. cibule, květák, fazole), basmati rýže 6 119,- (149,-)  

Kuřecí řízečky v kukuřičné strouhance se sezamem, bramborová kaše, rajčatový salát 1,3,7,9,11 129,- (159,-)
středa 13.11. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká
V Zeleninový vývar s chilli a limetkou 9 35,- / 49,-
V Kulajda s vejcem a houbami 1,3,7,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Segedínský guláš se seitanem, kynutý knedlík 1,6,9 119,- (149,-)
R Kapří hranolky v pivním těstíčku, bramborový salát 1,3,4,7,9 139,- (169,-)
V Zeleninové lasagne zapečené bešamelem a sýrem 1,7,9 119,- (149,-)
čtvrtek 14.11. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká
V Pikantní cizrnová polévka s římským kmínem 9 35,- / 49,-
V Krém z pečeného česneku s krutony 1,7,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Zeleninové placičky s čočkou beluga, šťouchané brambory se sójovou smetanou 1,6 119,- (149,-)
V Tvarohové taštičky s povidly, vanilková omáčka, domácí šlehačka 1,3,7 119,- (149,-)

Španělský ptáček, jasmínová rýže 1,3,9 139,- (169,-)
pátek 15.11. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká
V Rajčatová s domácím rukolovým pestem 1,8,9 35,- / 49,-

Hovězí vývar s játrovou rýží 1,3,9 35,- / 49,-
Hlavní chod

V Pečené batáty plněné fazolemi, avokádem, zapečené čedarem, chilli, jarní cibulka 7 119,- (149,-)
V Bulgurové rizoto s pečenou zeleninou sypané kousky praženého tempehu 1,6,9 109,- (139,-)

Králičí stehno pečené na hořčici, zapečené smetanové brambory 1,7,10 129,- (159,-)

V = 100% rostlinná varianta / vegan

V = vegetariánská varianta

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



          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,-
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