
  

Vážení zákazníci, i tento týden budeme připravovat 
obědy a kávu s sebou. Obědy a kávu si můžete 
vyzvednou u nás v kafe doma v provizorním okénku a 
nebo nově také nabízíme rozvoz jídel po Litoměřicích 
a to minimálně od 3 porcí. Aktuální nabídka je 
uvedena níže a také na našem webu a facebooku. 
 

 

Jídlo a káva s sebou u nás 
doma… 

 

můžete objednávat na tel. 
416 732 007 

NOVĚ !!  
rozvoz jídel po Litoměřicích 

od 3 porcí zdarma 
 

provozní doba  

10:00 – 14:30  
 
 



 
 
Pondělí 30.3. 

 Tomatová polévka z bazalkou (bezlepkové)    35 

 Kurkuma omeleta, podávaná s bylinkovým vařeným bramborem  115 

 Asijské červené kari s uzeným tofu, pak choi salátem, bambusovými výhonky, 
houbou shitake, podávané s jasmínovou rýží (vegan)   145 

 Zapečená palačinka plněná kantonskou zeleninou, sypaná sýrem, zelný salát 120 

 Grilovaný kozí sýr, jablečno-hruškové chutney, šťouchaný brambor  165 
 

 
Úterý 31.3. 

 Tomatová polévka s bazalkou (bezlepkové)    35 

 Zapečená palačinka plněná kantonskou zeleninou, sypaná sýrem, zelný salát 120 

 Asijské červené kari s uzeným tofu, pak choi salátem, bambusovými výhonky, 
houbou shitake, podávané s jasmínovou rýží (vegan) 145 

 Grilovaný kozí sýr, jablečno-hruškové chutney, šťouchaný brambor  165 
 
Středa 1.4. 

 Tomatová polévka s bazalkou (bezlepkové)    35  

 Penne s rajčaty, bazalkou a balkánským sýrem    115 

 Zapečená palačinka plněná kantonskou zeleninou, sypaná sýrem, zelný salát 120 

 Asijské červené kari s uzeným tofu, pak choi salátem, bambusovými výhonky, 
houbou shitake, podávané s jasmínovou rýží (vegan)   145
  

Čtvrtek 2.4. 

 Tomatová polévka s bazalkou (bezlepkové)    35  

 Kuskus pánev s cukrovým hráškem, pak choi salátem, kousky uzeného  

 tempehu, zeleninový salát      115 

 Asijské červené kari s uzeným tofu, pak choi salátem, bambusovými výhonky, 
houbou shitake, podávané s jasmínovou rýží (vegan)   145 

 Grilovaný kozí sýr, jablečno-hruškové chutney, šťouchaný brambor  165 
 

Pátek 3.4 . 

 Tomatová polévka s bazalkou (bezlepkové)    35 

 Veggie cheeseburger se dvě druhy sýra,  čerstvá zelenina, opečený brambor 145 

 Asijské červené kari s uzeným tofu, pak choi salátem, bambusovými výhonky, 
houbou shitake, podávané s jasmínovou rýží (vegan)   145 

 Grilovaný kozí sýr, jablečno-hruškové chutney, šťouchaný brambor  165 
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Obědy vydáváme od 10:30 do 14:00 hodin.  


