SNÍDANĚ
po-pá od 9:00 do 13:00
víkendy od 9:00 do 14:00

Snídaně SmetanaQ 1,3,7,11
avokádový chléb, vejce Benedikt se slaninou a holandskou omáčkou,
vafle s jahodami a mascarpone, káva dle výběru

295 Kč

Farmářská snídaně 1,3,7,8,10
bramborákový lívanec s uzeným vepřovým kolenem, petrželová majonéza,
pečená zelenina, kořeněná granola, farmářský jogurt, káva dle výběru

295 Kč

Avokádový chléb s vejcem 1,3
avokádová pomazánka, zastřené vejce, ředkvičky,
polníček, bazalkové pesto, kváskový chléb

185 Kč

Omeleta se sýrovou omáčkou 1,3,7
omeleta ze tří vajec, petrželový olej, sýrová omáčka, kváskový chléb

180 Kč

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

195 Kč

Míchaná vejce na briošce 1,3,7
tři vejce z volného chovu, houbová omáčka, parmezán, máslová brioška

185 Kč

• Všechna vejce odebíráme z volného chovu farmy rodiny Kubátových

SLADKÉ SNÍDANĚ
Domácí vánočka 1,3,7,8,12
vanilkové máslo, naše vánočka a hrušková marmeláda

145 Kč

Lívanec z podmáslí 1,3,6,7
miso karamel, kávový krém, kořeněné švestky

185 Kč

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

185 Kč

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

180 Kč

*informace o alergenech na vyžádání u obsluhy

Extra:
avokádo 30 g
kuřecí maso 100 g

+ 35 Kč
+ 55 Kč

slanina 50 g
+ 35 Kč
Grana Padano 30 g + 50 Kč

vejce navíc
bezlepkový chléb

+ 25 Kč
+ 30 Kč

MENU
po-pá od 12:00 do 20:00
víkendy od 14:00 do 20:00

75 Kč

Polévka dne 300 ml

180 Kč

Mrkvový hummus 1,6,8,11
domácí hummus, glazovaná barevná mrkev,
křupavá slaná granola, chlebový chips

195 Kč

Avokádový salát 7,8
avokádo, filírované kuřecí prso, pečená dýně,
mix salátů, bazalkové pesto, Grana Padano
Fettuccine Bolognese 1,3,7,8
čerstvé těstoviny, omáčka s mletým hovězím masem, parmezánový chips
Brokolicový Mac & Cheese 1,3,7
čerstvé těstoviny, sýrová omáčka, divoká brokolice, bylinková strouhanka
Miska s avokádem a quinoou 1,6,7,8,9,11
bylinková quinoa, mátový dip, pečené batátové hranolky, avokádo, feta sýr
Miska s trhaným kuřecím masem 1,3,6,11,12
konfitované kuřecí maso, pečená zelenina, nakládané červené zelí,
smažená jasmínová rýže s omáčkou hoisin a vejcem, koriandrová majonéza
Burger s uzeným kolenem 1,3,7,10,12
trhané uzené vepřové koleno, křenová majonéza, salát s kysaného zelí
extra pečené brambory s lučinou a pažitkou +40 Kč

205 Kč
195 Kč
205 Kč
215 Kč

190 Kč

SLADKÁ JÍDLA
145 Kč

Domácí vánočka 1,3,7,8,12
vanilkové máslo, naše vánočka a hrušková marmeláda
Vafle Churros 1,3,6,7,8
vafle ve skořicovém cukru, čokoládová omáčka s kávou a kajenským pepřem
Veganské celozrnné vafle 1,8
dvě vafle z mandlového mléka, veganský slaný karamel, čerstvé ovoce
Vafle s mascarpone a jahodami 1,3,7
dvě vafle, čerstvé jahody, krém z mascarpone, mátový cukr

170 Kč
185 Kč
180 Kč

*informace o alergenech na vyžádání u obsluhy

Extra:
avokádo 30 g
kuřecí maso 100 g

+ 35 Kč
+ 55 Kč

slanina 50 g
Grana Padano 30 g

+ 35 Kč
+ 50 Kč

+ 25 Kč
vejce navíc
bezlepkový chléb + 30 Kč

