
 
 

 Krémová polévka z červeného kari s veggie nudličkami  

jemně pikantní (bezlepková, VEGAN)    55 

 

 Tacos plněné fazolovo-zeleninovou směsí s čedarem,  
jalapeño papričkami, podávané s rýží, zakysanou smetanou 
a mexickým salátkem  (bezlepkové)                           185 
 

 Šťavnatý vegetarian cheeseburger s čedarem a cibulovými 
kroužky v medové bulce s domácí majonézou, pečené  
brambory na grilu, baby kukuřice a náš salát coleslav          215 
 

 Halloumi vegetarian burger s grilovaným rajčetem a  
cuketou v medové bulce s domácí majonézou, podávaný 
s listovým salátem a cherry rajčaty              195 
(možno i bezlepkové a LOW CARB za příplatek + 40 Kč) 
 

 Indické fazolové lusky s tempehem, červenou fazolí, žlutým 
kari, citronovou trávou a kokosovým mlékem, podávané s 
barevnou rýží, sypané sezamem  (bezlepkové, VEGAN)                185 
 

 Náš letní BOWL (zeleninová mísa) s veggie "kuřecími" kousky 
paprika, listový salát, cherry rajčata, červená cibule, baby kukuřice,  
červené fazole, jalapeňo paprička,limetka, podávané s quinoou a 

avokádovým dresingem (bezlepkové)                175                                          
                              

 Zeleninový tataráček zdobený olivou a sušeným rajčetem, 
mrkvové špagety, topinky farmářského chleba           155 
(VEGAN, na vyžádání možno bezlepkové) 

 
    
   Obědové menu vydáváme od 11:00 do 19.00 hodin 
   Seznam alergenů Vám obsluha poskytne na vyžádán 

       
 

 



ODPOLEDNÍ SNACK 

 
Odpolední snacky vydáváme od 14:00 do 19:00 hodin 
 
 
 

 Americký bagel plněný sázeným vejcem, slaninou, sýrem 
čedar, čerstvým salátem a rajčetem, náš domácí dip a  
čerstvá zelenina                135 
 

 Veggie klobáska na BIO bagetce z kamenné pece,  
s avokádovou pomazánkou, čedarem, listovým salátem, 
podávané s rajčatovou salsou              125 
 

 Bagel s grilovaným kozím sýrem, červenou řepou,  
vlašskými ořechy, listovým salátem s fíkovým balsamikem, 
creme fresh, čerstvá zelenina                           135 
 

 BIO bagetka z kamenné pece, plněná grilovanou krevetou, 
salátem, červenou cibulí, sypané sezamem, čerstvá  
zelenina                            125 
 

 Wrap plněný míchanými vejci s opečenou slaninou, náš  
jemně pikantní švestkový dip, čerstvá zelenina                     125 

 
 Pohanková palačinka s čokoládovo-oříškovým krémem s 

arašídy,domácí pacholík s jahodovou omáčkou, lité agáve 
sirupem                 125 
 

 Malý talířek  - kukuřičné nachos s naší avokádovou 

pomazánkou se sušeným rajčetem                85 
doporučujeme k vínu (bezlepková, VEGAN)  

 


