SNÍDANĚ
od 9:00 do 14:00
Víkendový speciál - podáváme každou sobotu a neděli od 9:00 do 14:00 - cena na vyžádání
Snídaně SmetanaQ 1,3,7,11
avokádový chléb, vejce Benedikt se šunkou a holandskou omáčkou,
vafle s jahodami a mascarpone, káva dle výběru

289 Kč

Anglická snídaně 1,3,7
fazole v tomatové omáčce, přeštická klobása, zastřené vejce, chléb,
slaninová nádivka, cherry rajčata, zákusek dle denní nabídky, káva dle výběru

289 Kč

Avokádový chléb s vejcem 1,3,8,11
avokádo, zastřené vejce, koriandrovo-petrželové pesto
chilli, kváskový chléb, mix semínek

169 Kč

Snídaňová bulka 1,3,7
omeleta, slanina, cheddar, koriandrová majonéza, grilované rajče, bulka

169 Kč

Vejce Benedikt 1,3,7
dvě zastřená vejce, pražská šunka, holandská omáčka, domácí muffin

185 Kč

Bylinková omeleta 1,3,7,8
omeleta ze tří vajec z volného chovu s bylinkami, domácí šlehané máslo,
kváskový chléb, mix opečených semínek, mikrobylinky

149 Kč

• Všechna vejce odebíráme z volného chovu farmy rodiny Kubátových

SLADKÉ SNÍDANĚ
Lívance s meruňkami a tvarohem 1,3,6,7
meruňková omáčka, tvarohová espuma, karamelizovaná bílá čokoláda, máta

155 Kč

Veganské celozrnné vafle 1,8
dvě vafle z mandlového mléka, veganský slaný karamel, čerstvé ovoce

165 Kč

Vafle s mascarpone a jahodami 1,3,7
dvě vafle, čerstvé jahody, mascarpone, mátový cukr

159 Kč

*informace o alergenech na vyžádání u obsluhy

Extra:
avokádo 30 g
kuřecí maso 100 g

+ 30 Kč
+ 50 Kč

slanina 50 g
+ 30 Kč
Grana Padano 30 g + 50 Kč

vejce navíc
bezlepkový chléb

+ 20 Kč
+ 25 Kč

MENU
od 12:00 do 20:00

Polévka 300 ml - dle denní nabídky

62 Kč

Salát s melounem a gorgonzolou 7,8,11
infuzovaný meloun, gorgonzola, mix semínek, pomerančová zálivka

165 Kč

Avokádový salát 7,8
kuřecí prsa, grilované barevné cukety, mix salátů, avokádo,
bazalkové pesto, Grana Padano

189 Kč

Rigatoni s rajčatovou omáčkou 1,3,7
čerstvé těstoviny, mozzarella di bufala, sušená cherry rajčata

189 Kč

Halušky s brynzou 1,3,7
bramborové halušky, brynza, slanina, brynzová espuma a bylinky

185 Kč

Burger s trhaným vepřovým masem 1,3,7,10
konfitovaná krkovice, tatarská majonéza, smaž. cibule, oštěpek, coleslaw

195 Kč

Miska s trhaným kuřecím masem 1,3,6,10,11
konfitované kuřecí maso, kimchi majonéza, avokádo, brokolice,
smažená rýže s omáčkou hoisin a vejcem, barevná mrkev, sezam

189 Kč

Kuřecí supreme 1,3,7,10
kuřecí supreme sous-vide, bramborová kaše, divoká brokolice,
hořčičné semínko a tymiánová omáčka beurre blanc

195 Kč

SLADKÁ JÍDLA
Jahody s domácím salkem a zmrzlinou 1,6,7,8
mačkané jahody, domácí karamelové salko, vanilková zmrzlina, bílá čokoláda

139 Kč

Lívance s meruňkami a tvarohem 1,3,6,7
meruňková omáčka, tvarohová espuma, karamelizovaná bílá čokoláda, máta

155 Kč

Veganské celozrnné vafle 1,8
dvě vafle z mandlového mléka, veganský slaný karamel, čerstvé ovoce

165 Kč

Vafle s mascarpone a jahodami 1,3,7
dvě vafle, čerstvé jahody, mascarpone, mátový cukr

159 Kč

Extra:
avokádo 30 g
kuřecí maso 100 g

+ 30 Kč
+ 50 Kč

slanina 50 g
Grana Padano 30 g

+ 30 Kč
+ 50 Kč

+ 20 Kč
vejce navíc
bezlepkový chléb + 25 Kč

