
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 24. 1. (..)  zvýhodněná cena menu komplet
Polévky malá/velká

V Krém z pečeného květáku se slunečnicovými semínky a olivovým olejem 6,9 35,- / 49,-

Česnečka s farmářským uzeným masem a chlebovými krutony 1,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Zeleninová sekaná s vařeným bramborem, kyselou okurkou, hořčicí a cibulkou 1,9,10 119,- (149,-)
V Smažené kousky čedaru se zeleninovým salátem s červenou čočkou, pažitkový dip 1,3,7 129,- (159,-)

Hovězí burger s karamel. cibulkou, modrým sýrem a polníčkem, domácí hranolky, dip 1,3,7,9,11 149,- (179,-)
úterý 25. 1. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká
V Cizrnovo-zeleninový vývar s jarní cibulkou 9 35,- / 49,-

Šumavský drůbeží kaldoun 1,3,7,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Seitan guláš s domácím houskovým knedlíkem, červenou cibulkou a beraním rohem 1,6,9 119,- (149,-)
V Hříbkové rizoto sypané parmazánem 7,9 139,- (169,-)

Masové kuličky s rajčatovou omáčkou a tagliatelle, bazalka 1,3,7,9 129,- (159,-)
středa 26. 1. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká
V Hrachová polévka se smaženou cibulkou 9 35,- / 49,-

Gulášová polévka s čerstvou majoránkou 1,7,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Kari z květáku a zeleného hrášku s marinovaným tofu a rýží basmati 1,6,9 119,- (149,-)
V Koprová omáčka se zastřeným vejcem a koprovým olejem, grenaille 1,3,7,9 119,- (149,-)
R Filet z lososovitého pstruha s petrželkovou omáčkou a čočkovým ragú 4,7,9 149,- (179,-)
čtvrtek 27. 1. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká
V Čočková polévka s uzeným tempehem a kořenovou zeleninou 1,6,9 35,- / 49,-
V Dýňovo-mrkvová poléka s červeným curry a kokosovým mlékem 1,6,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Výpečky z hlívy ústřičné, bramborové noky, červené zelí 1,6,9 129,- (159,-)
V Sýrové lasagne s brokolicí a listovým špenátem, sypané vlašskými ořechy 1,3,7,8 139,- (169,-)

Vepřová panenka na grilu s hořčičnou omáčkou a šťouchaným bramborem 1,7,9,10 139,- (169,-)
pátek 28. 1. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká
V Kapustová polévka s uzenou paprikou 1,9 35,- / 49,-

Slepičí vývar s vaječným kapáním a petrželkou 1,3,9 35,- / 49,-
Hlavní chod

V Špagety s omáčkou z pečeným paprik sypané restovaným tofu a semínky, hráškové výh 1,6,9 129,- (159,-)
V Teplý salát  s quinoou, cizrnou, sušenými brusinkami a kousky kozího sýra 1,7 129,- (159,-)

Znojemská hovězí pečeně s jasmínovou rýží 1,9 129,- (159,-)

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 0,25l 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,- 0,25 l 42,-

Med 12,-

Aloe  Vera 0,35 l 36,-

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

Vinea bílá/červená

Mošt dle aktuální nabídky

Mošt dle aktuální nabídky

Víno červené rozlévané

Víno bílé rozlévané
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