SNÍDANĚ
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,
švestkovým kompotem a makovým cukrem, káva dle výběru

295 Kč

Avokádový chléb s vejcem 1,3,8,11
avokádo, zastřené vejce, petrželové pesto, chilli, kváskový chléb, semínka

175 Kč

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

165 Kč

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

185 Kč

Vegetariánské lečo 3,7
papriková omáčka s rajčaty, sázené vejce, pečené papriky,
sušená cherry rajčata a cibulka

165 Kč

• Všechna vejce odebíráme z volného chovu farmy rodiny Kubátových

SLADKÉ SNÍDANĚ
Lívance se švestkami 1,3,7
s vanilkovým krémem, švestkovým kompotem a skořicovým cukrem

165 Kč

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

170 Kč

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

165 Kč

Vafle s mascarpone a švestkami 1,3,7,8
dvě vafle, švestkový kompot, krém z mascarpone, makový cukr

165 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

70 Kč

Barevná řepa s domácí lučinou 7,8
řepa s tymiánem, domácí lučina, mák, salát z listů řepy, dresink z rakytníku

165 Kč

Avokádový salát 7,8
kadeřávek, avokádo, pečená dýně, opečené kuřecí prso,
bazalkové pesto, hoblinky ze sýru Grana Padano

185 Kč

Houbové tarhoto 1,3,7
opečená hlíva královská, tarhoňa, slaninový chips a estragonový olej

180 Kč

Strapačky se zelím a bryndzou 1,7
halušky, zelí, pečené červené zelí, krém z bryndzy a křupavá smažená cibulka

185 Kč

Buchta s trhaným kachním masem 1,3,7
slaná buchta, konfitovaná kachna, kadeřávek, koriandr a švestkový chutney

195 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

210 Kč

Hovězí žebra 1,7,12
hovězí žebra od Amaso, nastavovaná kaše, chlebová drobenka,
mrkev glazovaná v medu, omáčka z červeného vína

225 Kč

SLADKÁ JÍDLA
Lívance se švestkami 1,3,7
s vanilkovým krémem, švestkovým kompotem a skořicovým cukrem

165 Kč

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

170 Kč

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

165 Kč

Vafle s mascarpone a švestkami 1,3,7,8
dvě vafle, švestkový kompot, krém z mascarpone, makový cukr

165 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

