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Mexická gulášová polévka s veggie mletým masem 65
s červenými fazolemi, paprikou, kukuřičným nachos, jalapeno papričkami a chilli olejem 
jemně pikantní (možno na vyžádání bezlepková) 

Polévka z červeného kari s rýžovými nudlemi, krevetou, tofu a vařeným vejcem 145
s kokosovým mlékem, ananasem, červenou paprikou , fazolovými lusky, jidášovým uchem, chilli 
papričkou, limetkou a černým sezamem               (bezlepková) pikantní, vhodné jako hlavní chod
 

Quesadilla plněná hermelínem, hroznovým vínem a pekanovými ořechy 245
podávaná s pečenými batáty,  brusinkovým dipem a salátkem z červené řepy                                                                                       
(na vyžádání bezlepkové za příplatek 40 Kč)

Veggie burger v sezamové bulce s česnekovou majonézou a červenou řepou  255
s cheddarem, karamelizovanou cibulkou a čerstvou zeleninou, podávaný s lehkým salátem             
Coleslaw s kešu ořechy

Zapečené cuketové lodičky plněné sýrem feta a listovým špenátem 225
podávané se šťouchaným bramborem se sušenými rajčaty a olivami, salát z marinovaných              
cherry rajčátek v medu, bazalce a jablečném octu  (bezlepkové)

Řepáčky s kukuřicí podávané s houbovo-fazolovým ragú v tomatové omáčce 245
sypané sýrem cheddar a čerstvá zelenina      

Veggie „kuřecí“ kousky v arašídové kari omáčce s restovanou paprikou 235
s cukrovým hráškem, podávaná s jasmínovou rýží a limetkou

BOWL s uzeným lososem, jasmínovou rýží a listovým salátem 245
s restovanou cuketou a žampiony, cherry rajčata , okurka, mrkev, zelí, avokádo, česnekový dip,      
chilli papričky, limetka a sezam             (bezlepkové, VEGAN na vyžádání s opečeným tempehem) 

Zeleninový tataráček zdobený olivou a sušeným rajčetem  175
mrkvové špagety, topinky farmářského chleba  
(VEGAN, na vyžádání možno bezlepkové)

naše nabídka



Americký bagel plněný sázeným vejcem, slaninou a sýrem cheddar 149
s čerstvým salátem a rajčetem, náš domácí dip

Americký bagel s uzeným lososem a avokádovým dipem 169
se salátovou okurkou, koprovým crème fraîche, citronem a čerstvou zeleninou

Sýrová pomazánka s česnekem sypaná arašídy a hroznovým vínem 139
s vařeným vejcem a plátky ementálu, s opečeným žitným chlebem a čerstvou zeleninou

Wrap plněný míchanými vejci s opečenou slaninou 149
náš jemně pikantní švestkový dip, čerstvá zelenina

Tousty “kafedoma“ se zapečeným sýrem camembert a šunkou 139
s brusinkovým dipem a čerstvou zeleninou

Špaldové čokopalačinky s našim pacholíkem s vanilkou a chia semínky 139
s horkými malinami, sypané čokoládou, lité agáve sirupem a zdobené čerstvým ovocem

Kukuřičné nachos zapečené s cheddarem, sýrové chilli nugetky 145
avokádový a tomatový dip 

Šlehaná feta kapaná medem, sypaná sušenými rajčaty a olivami 145
s dýňovými semínky a rozpečenou bagetkou 
doporučujeme k vínu 

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

odpolední snacky


