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Krémová polévka z červené řepy, s česnekem a kokosovým mlékem 55
s bazalkovým pestem  (bezlepková, VEGAN)

Thajská kokosová kari polévka s rýžovými nudlemi a uzeným tofu  115
s restovanými žampiony, červenou cibulí a paprikou (citronová tráva, zázvor, koriandr, sezam) 
(bezlepková, VEGAN) možno s krevetou
 

Burrito s veganským mletým masem, pečenou dýní a červenými fazolemi 195
s černou rýží, sypané cheddarem, domácí rajčatový dip a čerstvá zelenina

Šťavnatý burger se švestkovým dipem a červeným fermentovaným zelím  215
s rajčaty, kyselou okurkou a majonézou v medové bulce, cibulové kroužky a hranolky z trouby                
s domácí tatarskou omáčkou 

Veggie „kuřecí“ KORMA s kešu ořechy a kokosovým mlékem                        189     
s jasmínovou rýží                                                                                                                                                
(bezlepkové, VEGAN)

Špagety s pestem z červené řepy se zázvorem a pekanovými ořechy 185
sypané balkánským sýrem, kapané olivovým olejem                                                                                           

Náš korejský BOWL (zeleninová mísa) s veggie „kuřecími“ kousky                            189   
hranolky z cukety, mrkve a bílé ředkve, žampiony, listový baby špenát, marinované čínské zelí, chilli 
paprička, jasmínová rýže, arašídy, sázené vejce a omáčka Hoisin  (bezlepkové, VEGAN na vyžádání 
bez vejce)

Zeleninový tataráček zdobený olivou a sušeným rajčetem  159
mrkvové špagety, topinky farmářského chleba  
(VEGAN, na vyžádání možno bezlepkové)

 

Obědovou nabídku Vám nabízíme od 11:00 do 19:00 hodin 
Seznam obsažených alergenů Vám obsluha předloží na vyžádání

naše nabídka



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

Americký bagel s uzeným lososem a avokádovým dipem 149
se salátovou okurkou, koprovým crème fraîche, citronem a čerstvou zeleninou

Bagel s grilovaným kozím sýrem, červenou řepou, vlašskými ořechy 145
s listovým salátem, fíkovým balsamikem, creme fresh

Wrap plněný míchanými vejci s opečenou slaninou 129
náš jemně pikantní švestkový dip, čerstvá zelenina

Opékané bramborové noky s povidly, rumem a zakysanou smetanou 125
sypané mandlovými lupínky a mátou

Olivová tapenáda se sušenými rajčaty, sýrem Pecorino a avokádovou pěnou  135
s opečeným farmářským chlebem  
doporučujeme k vínu pro dvě osoby (možnost bezlepkového pečiva)

Odpolední snacky nabízíme od 14:00 do 19:00 hodin 
Seznam obsažených alergenů Vám obsluha předloží na vyžádání

 

odpolední snacky
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