SNÍDANĚ
Snídaně SmetanaQ 1, 3, 7, 8
avokádový chléb, vejce Benedikt se slaninou a holandskou omáčkou,
vafle s jahodami a mascarpone, káva dle výběru

279 Kč

Farmářská snídaně 1, 3, 7, 10
omeleta se sýrem, domácí kváskový chléb, dva párky, hořčice,
kečup, křen, slanina, máslo, ovocná bublanina, káva dle výběru

279 Kč

Míchaná vejce 1, 3, 7, 8
tři vejce smažená na másle sypaná čerstvou pažitkou,
malý zeleninový salát, domácí kváskový chléb

125 Kč

Míchaná vejce s uzeným lososem 1, 3, 7, 8
tři vejce smažená na másle sypaná čerstvou pažitkou,
uzený losos, malý zeleninový salát, domácí kváskový chléb

165 Kč

• Speciál: Vejce Benedikt v avokádu 1, 3, 7, 8
dvě zastřená vejce servírovaná v avokádu, slanina, holandská omáčka, toast

209 Kč

Vejce Benedikt s vypečenou slaninou 1, 3, 7, 8
dvě zastřená vejce, slanina, holandská omáčka, toastový chléb

185 Kč

Anglická snídaně 1, 3, 7, 8
dvě sázená vejce, opečená slanina, klobáska, pečené rajče,
fazole v rajčatové omáčce, toastový chléb, máslo

189 Kč

Avokádový chléb 1
avokádo, rukola, chilli a náš domácí kváskový chléb

155 Kč

Domácí lívance s ovocem a zakysanou smetanou 1, 3, 7
tři lívance, ovoce, zakysaná smetana

139 Kč

Krupicová kaše 1, 7,
posypaná Grankem; máslo, ovoce

105 Kč

Ovesná kaše 1, 8
z mandlového mléka, ovoce, plátky mandlí, med

119 Kč

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

135 Kč

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

135 Kč

Vafle s mascarpone, jablky a skořicí 1, 3, 7
dvě vafle, jablka, skořice, mascarpone, šlehačka

135 Kč

Extra:
avokádo 30 g
uzený losos 50 g
slanina 50 g
klobásky 2 ks

+ 30 Kč
+ 50 Kč
+ 30 Kč
+ 25 Kč

vejce 1 ks
máslo 50 g
Nutella 50 g
jahodový džem 50 g

*informace o alergenech na vyžádání u obsluhy

+ 10 Kč
+ 20 Kč
+ 15 Kč
+ 15 Kč

hummus 50 g
+ 50 Kč
+ 10 Kč
toastový chléb
kváskový chléb + 10 Kč
bezlepkový chléb + 25 Kč

