menu

posnídejte u nás doma
Snídaňová bulka plněná křupavou opečenou slaninou, vejcem, Čedarem a
karamelizovanou cibulkou

94

Tři sázená vejce se šunkou, žampiony a Ementálem, podávané s bylinkovým
máslem a opečeným fármářským chlebem

89

Čtyři sázená vejce s opečenou slaninou, podávaná s bylinkovým máslem,
listovým salátem, cherry rajčátkem a opečeným farmářským chlebem

92

Čtyři míchaná vejce na másle s pažitkou, podávaná s bylinkovým máslem,
listovým salátkem, americký bagel

86

Barevná omeletka (baby špenát, paprika, rajčata), podávaná se zeleninkou,
bylinkovým máslem a opečeným toastovým chlebem

92

Snídanový wrap - čtyři míchaná vejce a opečená slaninka v pšeničné tortille,
lehce pikantní švestkový dip, čerstvá zeleninka

94

Vegan snidaňová Quinoa s čerstvým ovocem (sojové mléko, skočice, hřebíček,
agáve) (bezlepkové)

82

Avokádová pomazánka, opečený toastový chléb, tempeh slaninka, rajčátka s
citronovým octem

84

Toustíky “kafedoma“ se šunkou, sýrem Gouda, lehce pikantním švestkovým
dipem a čerstvou zeleninkou

79

Gratinovaná palačinka (šunka, Čedar, jarní cibulka, Crème fraîche)

84

Kefírové lívanečky s naším pacholíkem a omáčkou z dračího ovoce

86

Možnost bezlepkového pečiva
Snídaně Vám nabízíme od 7:30 do 11:00 hodin

Seznam obsažených alergenů vám obsluha předloží na vyžádání

+ 20

polední menu doma

Hřejivá indická polévka s cizrnou a kokosovým mlékem
(bezlepkové, vegan)

45

Pečený sýr Akawi (římský kmín,paprika,pískavice,saturejka),
restovaná zelenina se špenátem,Tamarindem, kurkuma
květákem a dipem z pečeného česneku, podávané s
opečenými batáty (bezlepkové)
182
Quinotto (quinoa rizoto) v sojové omáčce s chilli, zeleninkou a
opečeným marinovaným tempehem v marinádě Hoisin
(koření pěti vůni, tabasco, rýžový ocet) (vegan)
148
Tempeh ve smetanové omáčce, šťouchaný brambor se
sušenými rajčaty a parmazánem, jemně pikantní marinované
žampiony
152
Veggie špíz s tofu, kari omáčka, opečený brambor ve slupce
provoněný paprikou a majoránkou, karamelizovaná
cibulka (bezlepkové)
139

Možnost bezlepkového pečiva
Obědové menu Vám nabízíme od 11:00 do 14:30 hodin.
Seznam obsažených alergenů vám obsluha předloží na vyžádání.

+ 20

odpolední menu doma
Cheeseburger Robi s červenou řepou, zeleninkou a americkým
dresinkem, servírovaný s domácím odlehčeným Coleslaw
salátem
162
Olivová tapenáda na topince z farmářského chleba, hoblinky
parmazánu a marinovaná rajčátka v růžovém pepři
125
Burrito plněné bramborovou fáší, karamelizovanou cibulkou,
sušeným rajčetem a žampiony, servírované s jemně
pikantním rajčatovým a avokádovým dipem (vegan)
142
Zeleninový tataráček, 5 ks topinek s česnekem, RAW mrkvové
kořeněné špagety (vegan)
139

Dezerty
Palačinka se zákyskou, borůvkovým ragů a agávovým
sirupem

94

Zmrzlinový pohár s horkým rakytníkem, domácí šlehačkou a
čerstvým ovocem
92
Odpolední menu Vám nabízíme od 14:30 do 19:00 hodin.
Seznam obsažených alergenů vám obsluha předloží na vyžádání.

