
Vaříme z masa, které nám dodávají výhradně farmáři.

OTEVÍRACÍ DOBA:   Pondělí - Pátek    8.00 – 15.00h tel.: 777 022 235
Obědové menu od 11.00h

pondělí 20. 9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet
Polévky malá/velká

V Cizrnový krém s chilli a zázvorem 9 35,- / 49,-
Kuřecí vývar s vaječným svítkem 3,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Tofu kung pao s jasmínovou rýží a jarní cibulkou 1,5,6,9 119,- (149,-)
V Zapečené brambory se zeleninou, sýrem a smetanou 3,7 129,- (159,-)

Hovězí burger s balkánským sýrem, ledovým salátem, okurkou a paprikou, olivový dip, 1,3,7,9,10,11 139,- (169,-)
úterý 21. 9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká
Frankfurtská polévka s farmářským párkem a bramborem, pažitka 7,9 35,- / 49,-

V Rajčatová polévka s čerstvou bazalkou 6,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Krémové špagety se špenátem a česnekem, kešu sýr 1,6,8,9 129,- (159,-)
V Mexické burrito (fazolová pasta, rýže, kukuřice) s čedarem, zakysaná smetana, listový s 1,7 129,- (159,-)

Kuřecí steak zapečený se sušenými rajčaty a mozzarellou, zeleninový kuskus 1,3,7,9 129,- (159,-)
středa 22. 9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká
V Zeleninový vývar s kroupami 9,00 35,- / 49,-
V Smetanová pórková polévka s krutony 7,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Tempeh na paprice, kynutý knedlík 1,6,9 119,- (149,-)
Kuřecí jatýrka na grilu, domácí hranolky, tatarská omáčka 3,7,9 129,- (159,-)

R Salát nicoise s tuňákem a vařeným vejcem, bylinková bagetka 1,3,4 139,- (169,-)
čtvrtek 23. 9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká
V Cuketový krém s restovanými slunečnicovými semínky 6,9 35,- / 49,-

Silný hovězí vývar se zeleninou julienne a vařeným vejcem 1,3,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Lívance s jahodovým žahourem sypané čokoládovými ovesnými vločkami 1,6 119,- (149,-)
V Lilkový tataráček s creme fraiche, listový salátek, bagetka 1,7,10 129,- (159,-)

Řízek z vepřové kotlety, domácí bramborový salát 1,3,7,9 129,- (159,-)
pátek 24. 9. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká
V Polévka z červené čočky s restovaným tofu párkem 6,9 35,- / 49,-

Bramborový krém se slaninovým chipsem a smaženou cibulkou 7,9 35,- / 49,-
Hlavní chod

V Zeleninový špíz podávaný s porcí hummusu a pita chlebem, čerstvý koriandr 1,6,9,1 129,- (159,-)
V Cuketové řízečky v cornflakes, blue cheese omáčka, pečený brambor, římský salát 1,3,7 129,- (159,-)

Znojemská hovězí pečeně s jasmínovou rýží 1,3,7,9 119,- (149,-)

V = 100% rostlinná varianta / vegan

V = vegetariánská varianta

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

každý všední den od 7:30 do 10:30



Espresso 46,- Čepovaná kofola 3/5 18,- / 30,-

Cappuccino 55,- RC cola / RC cola slim 0,33l 42,-

Latté macchiato 59,- Orangina 0,33l 42,-

Orzo 42,- 0,25 l 35,-

Čaj 42,- Chito tonic 0,25 l 42,-

Čaj z čerstvé máty 49,- 0,2l  42,-

Čaj z čerstvého zázvoru 49,-

Med 12,-

Aloe  Vera 0,5 l 55,-

Bernard světlý 10° 0,5 l 38,- 0,2l 35,-

Plzeňský Prazdroj 0,33l 42,- 0,3l 42,-

Bernard free 0,33l 42,- Voda s mátou a citronem 3/5 18,- / 30,-

0,1l 20,- Voda se šťávou 0,3l 18,-

0,1l 20,-

Rajec jemně perlivý / neperl.

Rauch džus dle nabídky

Mošt dle aktuální nabídky

Mošt dle aktuální nabídky

Víno červené rozlévané

Víno bílé rozlévané
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