
                                           

Denní menu  

11:30-14:30 

 

Pondělí: 

Krém z pečeného celeru                                                                               20,-/59,-         (A:7.,9.) 

1. Špenátové lasagne                                                                                  139,-       (A:1.,7.)    

2. Kuřecí špenátové závitky s bram.kaší a tomat.omáčkou                  139,-      (A:7.) 

3. Tacos s trhaným hovězím masem                                                         179,-        (A:1.,7.) 

Úterý: 

Mrkvová polévka                                                                                             20,-/59,-        (A:7.) 

1. Kuřecí super řízek s lehkým bram.salátkem                                        149,-  (A:1.,3.,7.,10.) 

2. Domácí špagety carbonara                                                                     139,-        (A:1.,3.,7.) 

3. Tacos s trhaným hovězím masem                                                          179,-        (A:1.,7.) 

 

Středa: 

 Silný hovězí vývar s játrovými nočky                                                           20,-/59,-        (A:1.,3.,9.) 

1. Řecké špízy Souvlaki s bulgurem,pitou a tzaziky                                  129,-       (A:1.,7.)  

2. Květákové karbanátky s batát. pyré a pažitkovým dipem                  139,-       (A:1.,3.,7.) 

3. Tacos s trhaným hovězím masem                                                           179,-        (A:1.,7.) 

Čtvrtek: 

 Kukuřičná polévka s kokosovým mlékem                                                     20,-/59,-      (A:7.) 

1. Chicken korma s kokos.mlékem,basmati rýží a chlebem NAAN       139,- (A:1.,7,8.,11.) 

2. Pad Kra Pao                                                                                    129,- (A:1.,3.,4.,6.,11.,14.) 

3. Tacos s trhaným hovězím masem                                                         179,-        (A:1.,7.) 

Pátek: 

 Francouzská cibulačka                                                                                      20,-/59,-      (A:1.)  

1. Švédské masové kuličky s kaší a brusinkovým dipem                           139,- (A:1.,3.,7.,9.) 

2. Chili Con Carne s basmati rýží                                                                   139,-       (A:9.) 

3. Tacos s trhaným hovězím masem                                                            179,-        (A:1.,7.) 

 

 

 



 

 

  

 

Snídan 

7:30-11:00  

STÁLÁ NABÍDKA: 

 

Míchaná vejce po francouzsku s pečivem a cherry rajčátky 109,- 

(parmazán/pancetta +10,-) 

Francouzská omeleta s pečivem 109,- 

(parmazán/chedar/pancetta +10,-) 

Banánové lívance s cukrem, skořicí, ovocem a vanilkovou šlehačkou 119,- 

(kopeček zmrzliny +20,-) 

Toust se šunkou a sýrem, podávaný s domácím kečupem a salátkem 79,- 

(míchané vejce +20,-) 

Čokoládovo-kokosový quinoa bowl s ovocem a oříšky 99,- 

Full English breakfast 149,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Týdenní nabídka  

snídaně  7:30-11:00 

 

 

Pondělí:   

1. Kváskový chléb s pomazánkou z červené řepy a mozzarellou  79,- 

2. Pečená sázená vejce s avokádem a chilli  109,- 

3. Banánové lívance s borůvkovým rozvarem s piniemi  129,- 

 

Úterý: 

1. Míchaná vajíčka s pražskou šunkou a žitným chlebem  129,- 

2. Máslový croissant caprése s quacamole 79,- 

3. Banánové lívance s borůvkovým rozvarem s piniemi  129,- 

Středa 

1. Mandlová ovesná kaše s horkými malinami a kiwi  99,- 

2. Bílková omeleta s čedarem, avokádem a žitným chlebem  119,- 

3. Banánové lívance s borůvkovým rozvarem s piniemi  129,- 

Čtvrtek: 

1. Slaná palačinka s listovým špenátem a anglickou slaninou  129,- 

2. Párky od bobra s krajícem kváskového chleba  109,- 

3. Banánové lívance s borůvkovým rozvarem s piniemi  129,- 

 

Pátek 

1. Bagel s trhaným Yucatánským vepřovým a sázeným vejcem  109,- 

2. Toast se špenátem, ztraceným vejcem a posypkou  109,- 

3. Banánové lívance s boorůvkovým rozvarem s piniemi  129,- 

 

 

 

 


