Obědové menu 12-16
týden 30.11.-4.12.

Pondělí / Monday
Hráškové wasabi vegan
Hovězí rendang, jasmínová rýže
Zelené veggie curry, jasmínová rýže vegan

25/50,140,140,-

Úterý / Tuesday
Pikantní mrkvová polévka vegan
Gnocchi s italskou klobásou a šalvějí
Cizrnovo-batátový hummus, chléb, nakládaný zelenina vegan

25/50,140,140,-

Středa / Wednesday
Celerový krém vegan
Kuřecí masové koule, špagety
Houbový guláš s tymiánem, rýže vegetarian

25/50,140,140,-

Čtvrtek / Thursday
Zelná polévka
25/50,Konfitované kachní stehno, pečené brambory, cibulová omáčka 140,Chilli sin carne, pečené brambory vegetarian
140,Pátek / Friday
Čočkovo-špenátová polévka vegan
Hovězí bourguignon s bramborovou kaší
Dušené batáty, černé fazole a quinoa vegetarian

25/50,140,140,-

Brunch-boxy 9-16
Slož si svůj brunch / Make your own brunch
OBR / GIANT

290,-

Vyber si 1x hlavní jídlo, 1x dezert, 1x kávu a 1x nápoj
Pick one main course, one dessert, one cofee and one sof drink

Toust se slaninou & sýr Gruyere

nebo

opečený chléb, slanina a gruyere sýr,
bešamelová omáčka, volské oko, salát
Smoked Bacon & Gruyere Cheese toast,
béchamel sauce, sunny side up egg, salad

Bublanina s ovocem

ztracené vejce v tomatové omáčce,
čerstvý sýr, grilovaná mrkev, chléb
Shakshouka with poached egg in
tomato sauce, fresh cheese, grilled
carrot and bread
nebo

Spongecake with fruits

Cappucino

Šakšuka vegetarian

Perník s povidly
Gingerbread with plum jam

nebo

Filtrovaná káva
Filter cofee

Jablečný mošt

nebo

Apple must

Domácí limonáda
Home-made lemonade

MAXI BRUNCH

800,-

Vyber si 2 hlavní jídla, 2 kávy, 2 nápoje a 1x sladké jídlo. K tomu láhev prosecca!
Pick 2 main courses, 2 cofees, 2 sof drink and 1x sweet course.

Toust se slaninou & sýr Gruyere

nebo

opečený chléb, slanina a gruyere sýr,
bešamelová omáčka, volské oko, salát
Smoked Bacon & Gruyere Cheese toast,
béchamel sauce, sunny side up egg, salad

Cappucino

Šakšuka vegetarian
ztracené vejce v tomatové omáčce,
čerstvý sýr, grilovaná mrkev, chléb
Shakshouka with poached egg in
tomato sauce, fresh cheese, grilled
carrot and bread

nebo

Filtrovaná káva
Filter cofee

Jablečný mošt

nebo

Apple must

Ovocný bowl
jogurt, oříšková granola, ovoce, semínka
Fruits bowl with yoghurt, nut granola,
fruits, seeds

Domácí limonáda
Home-made lemonade

nebo

Lívance & stracciatella tvaroh
s višňovou marmeládou a nutelou
Pancakes, stracciatella cotage cheese,
sour cherries marmalade, nutella

K tomu 1x láhev Prosecco Extra Dry / Includes 1x botle of Prosecco Extra Dry

