menu

naše nabídka
Houbový krém s bylinkovým pestem sypaný parmazánem

65

(bezlepková)

Dýňová LAKSA s uzeným tofu, krevetou, vařeným vejcem a rýžovými nudlemi

125

s cukrovým hráškem, pečenou cizrnou, sypaná sezamem a arašídy, limetka, chilli paprička
(bezlepková, na vyžádání možno VEGAN)

Kukuřičné Tacos s pikantní fazolovou salsou a sýrem cheddar

225

s avokádovou pomazánkou, jasmínovou rýží, jalapeno papričkami a limetkou (bezlepkové)

Veggie burger wrap s quacamole s čerstvou zeleninou a cheddarem

235

podávaný s mexickým salátkem a česnekovým dipem

Pečená dýně hokaido s modrým sýrem a vlašskými ořechy

215

s černou čočkou a bulgurem a rajčatovým salátem

Gnocchi Puttanesca s veganským „tuňákem“ s olivou, lilkem a cherry rajčaty

225

s čerstvou zeleninou a hoblinkami parmazánu

Bramborák plněný zeleninovým ragú se žampiony a veggie kousky

215

v rajčatové omáčce s česnekem a majoránkou, sypané sýrem gouda

Veggie „kuřecí“ kari s mangem, červenou paprikou a kešu ořechy

225

podávané s jasmínovou rýží a čerstvou zeleninou
(bezlepkové)

Zeleninový tataráček zdobený olivou a sušeným rajčetem
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

165

odpolední snacky

Americký bagel plněný sázeným vejcem, slaninou a sýrem cheddar

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

Celerovo-mrkvová pomazánka se sýrem gouda a jogurtovou majonézou

129

Wrap plněný míchanými vejci s opečenou slaninou

139

s opečeným žitným chlebem, ředkvičkou, vařeným vejcem a čerstvoiu zeleninou

náš jemně pikantní švestkový dip, čerstvá zelenina

Toast s creme fresh zapečený se šunkou, míchanými vejci a sýrem cheddar

129

s plátky rajčete, zeleninový salátek

Trhaný lívanec s vanilkovou omáčkou a višněmi, sypaný hořkou čokoládou

129

zdobené čerstvým ovocem a mátou

Kukuřičné nachos zapečené s cheddarem, sýrové chilli nugetky
avokádový a tomatový dip
doporučujeme k vínu

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

135

