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Tomatová polévka s mozzarelou a bazalkovým pestem 55
(bezlepková)

Africká arašídová polévka s batáty, zázvorem, černou rýží, baby špenátem 115
s červenou paprikou a chilli olejem
(bezlepková, VEGAN)
 

Veggie gyros v rozpečené ciabattě s listovým salátem 205
se zelím, rajčetem, okurkou, červenou cibulí a česnekový dip  

Šťavnatý vegetarian cheeseburger s camembertem v medové bulce  225
s domácím kukuřičným dresingem, rajčetem, hash brown a míchaný zeleninový salátek

Penne s avokádovým pestem a restovanými žampiony 195
sypané parmazánem a dýňovými semínky

Řecký wrap s grilovaným sýrem Halloumi a lilkovým jemným ajvarem 210
s čerstvou zeleninou, černými olivami a okurkovými tzatziki                                                                     
(možno bezlepkové za příplatek 25 Kč) 

Veggie „masové“ koule v indické rajčatové omáčce s hořčičným semínkem 205
podávané s vařeným vejcem, jasmínovou rýží a chlebovou plackou s černým sezamem a bylinkami

Náš SUPERFOOD letní salát s quinoou, černou rýží, mrkví, zeleným hráškem         215 
s červenou cibulí, mixem oříšků (mandle, arašídy, pistácie), se zálivkou ze sojové omáčky,          
zázvoru a medu         (bezlepkové, VEGAN)

Zeleninový tataráček zdobený olivou a sušeným rajčetem  165
mrkvové špagety, topinky farmářského chleba  
(VEGAN, na vyžádání možno bezlepkové)

 
Obědovou nabídku Vám nabízíme od 11:00 do 19:00 hodin 

naše nabídka



Americký bagel plněný sázeným vejcem, slaninou a sýrem čedar 139
s čerstvým salátem a rajčetem, náš domácí dip

Americký bagel s uzeným lososem a avokádovým dipem 159
se salátovou okurkou, koprovým crème fraîche, citronem a čerstvou zeleninou

Avokádová pomazánka s červenými fazolemi na pečených batátech 135
sázené vejce, listový salát a čerstvá zelenina (bezlepková)

Wrap plněný míchanými vejci s opečenou slaninou 135
náš jemně pikantní švestkový dip, čerstvá zelenina

Sandwich „kafedoma“ s cheddarem, šunkou, salátem 125
s plátky rajčete, okurky a červené cibule, domácí medová hořčice

Kokosové palačinky ze špaldové mouky s tvarohem 125
s čerstvým sezonním ovocem, kapané agávovým sirupem

Kukuřičné nachos zapečené s cheddarem, avokádový a tomatový dip 125
(bezlepkové) 
doporučujeme k vínu 

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

 

odpolední snacky


