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
míchaná vejce z volného chovu, sendvič ze slané buchty s cibulkou,
vepřovými klobáskami a bylinkovou majonézou,
vafle s mascarpone a jahodami, káva dle výběru

295 Kč

Avokádový chléb s vejcem 1,3
avokádová pomazánka s hráškem, zastřené vejce, ředkvičky,
polníček, plátky avokáda, kváskový chléb

185 Kč

Chléb ve vajíčku 1,3,7,10,12
dijonská hořčice, pražská šunka, zastřené vejce a nakládaná cibulka

175 Kč

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

190 Kč

Vejce v misce 1,3,7
espuma ze sýru Gruyére, petrželové pesto, bramborová sláma, kváskový chléb

170 Kč

• Všechna vejce odebíráme z volného chovu farmy rodiny Kubátových

SLADKÉ SNÍDANĚ
Lívanec z podmáslí 1,3,6,7,8
tvarohový krém, borůvkový kompot a libečkový cukr

175 Kč

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

175 Kč

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

170 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

Polévka dne 300 ml

75 Kč

Rajčatový salát 3,7,10
barevná rajčata, sýr stracciatella, bazalková mayo a olivový prach

165 Kč

Kurkumový hummus s quinoou 1,6,8,9,11
domácí hummus, opečená zelenina s quinoou a mákem,
kompresovaná okurka a čerstvé bylinky

175 Kč

Avokádový salát 7,8
avokádo, filírované kuřecí prso, mangold a cherry rajčata,
bazalkové pesto, okurka, mozzarella

195 Kč

Spaghetti se špenátovým pestem 1,3,7,8
čerstvé těstoviny, pesto, sušená cherry rajčata, olivový prach, gorgonzola

185 Kč

Brynzové halušky 1,7
halušky, valašský špek, brynzová espuma, petrželový prach

190 Kč

Miska s avokádem a quinoou 1,6,7,8,9,11
bylinková quinoa, mátový dip, pečené batátové hranolky, avokádo, feta sýr

205 Kč

Miska s trhaným kuřecím masem 1,3,6,10,11
konfitované kuřecí maso, smažená rýže s kimchi, hoisin a vejcem,
grilovaný pak choi, chips z rýžového papíru, sezam

215 Kč

Bůček v asijském stylu 5,6,7,11
vepřový bůček, batátové pyré, arašídová drobenka,
salátek z mangoldu a granátového jablka

215 Kč

SLADKÁ JÍDLA
Brownie s malinovou zmrzlinou
čokoládové brownie, domácí malinová zmrzlina, malinový prach

135 Kč

Lívanec z podmáslí 1,3,6,7,8
tvarohový krém, borůvkový kompot, libečkový cukr

175 Kč

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

175 Kč

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

170 Kč

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

