SNÍDANĚ
od 9:00 do 18:00
Snídaně SmetanaQ 1,3,7
avokádový chléb, vejce Benedikt se slaninou a holandskou omáčkou,
vafle s jahodami a mascarpone, káva dle výběru

279 Kč

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

279 Kč

Avokádový chléb se zastřeným vejcem 1,3,11
avokádo, zastřené vejce, chilli a kváskový chléb

159 Kč

Snídaňová bulka 1,3
volské oko, slanina, rajčatová salsa, rukola, čerstvá bulka

159 Kč

Vejce Benedikt s vypečenou slaninou 1,3,7
dvě zastřená vejce, slanina, holandská omáčka, anglický muffin

185 Kč

French toast „žemlovka“ 1,3,7
vánočka, karamelizovaná jablka, jablečné pyré, pusinky, tvarohový krém

145 Kč

Míchaná vejce 1,3,7
tři vejce z volného chovu smažená na másle a sypaná čerstvou pažitkou,
malý zeleninový salát, domácí kváskový chléb

135 Kč

• Všechna vejce odebíráme z volného chovu farmy rodiny Kubátových

VAFLE
Vafle s Nutellou a banánem 1,3,7,8
dvě vafle, banán, Nutella

155 Kč

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

155 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

Nutella 50 g
bezlepkový chléb

+ 15 Kč
+ 25 Kč

MENU
od 9:00 do 18:00

POLÉVKA dle denní nabídky
malá polévka
velká polévka

49 Kč
69 Kč

200 ml
400 ml

BURGERY A SENDVIČE
Sendvič s trhaným kachním masem 1,3,7,10
trhané konfitované kachní maso, kimchi, koriandr,
kimchi majonéza, bramborová bulka, batátové hranolky

199 Kč

Sendvič s trhaným vepřovým masem 1,3,7,10
zapečený chléb, cheddar, trhaná vepřová plec,
karamelizovaná cibule, medovo-hořčičná majonéza

165 Kč

Sendvič s grilovanou zeleninou a Halloumi 1,3,7,10
zapečený chléb, sýr Halloumi, grilovaná zelenina, bylinková majonéza

159 Kč

Vegetariánský Beyond burger 1,3,7
Beyond meat burger, guacamole, veganská majonéza, vegan cheddar,
karamelizovaná cibule, salát, rajče, dip, pečené brambory s rozmarýnem

229 Kč

BOWLS
Trhané kuřecí maso se smaženou jasmínovou rýží 3,10,11
trhané konfitované kuřecí maso, smažená jasmínová rýže s vejcem,
kimchi majonéza, dýně, avokádo, brokolice, sezam

189 Kč

SALÁTY
Salát Caesar 1,3,4,7
kuřecí prsa sous-vide, římský salát, slaninový crumble,
zastřené vejce, parmezánový čips, dresink

185 Kč

Salát s avokádem a grilovaným kuřecím masem 7
kuřecí prsa, grilované cukety a cherry rajčata, směs salátů,
avokádo, bazalkové pesto, Grana Padano

189 Kč

*informace o alergenech na vyžádání u obsluhy

Extra:
avokádo 30 g
kuřecí maso 100 g

+ 30 Kč
+ 50 Kč

slanina 50 g
Grana Padano 30 g

+ 30 Kč
+ 50 Kč

+ 15 Kč
Nutella 50 g
bezlepkový chléb + 25 Kč

