STÁLÉ MENU

platí od 18.7.2017

Pro přípravu pokrmů používáme výhradně čerstvé české maso, české máslo a olivový olej pouze
v kvalitě extra virgin.

GRIL
120 g KUŘECÍ PRSA s čerstvým tymiánem, petrželkou, olivovým olejem a čerstvě připraveným bylinkovým
máslem /7/

75,-

150 g VEPŘOVÁ PEČENĚ s čerstvě mletým barevným pepřem, mořskou solí a čerstvě připraveným
bylinkovým máslem /7/

75,-

120 g BAVORSKÉ KLOBÁSKY s dijonskou hořčicí, kečupem nebo chilli sweet omáčkou /10/

75,-

100 g PIKANTNÍ HERMELÍN s brusinkami „veg“ /7/

75,-

Přílohy:
200 g VAŘENÉ BRAMBORY s máslem, petrželkou nebo pažitkou „veg“ /7/

30,-

100 g LISTOVÝ SALÁT s olivovým olejem a balzamikovým glazé „veg“ /12/

25,-

50 g OPEČENÁ BAGETA s olivovým olejem a petrželkou „veg“ /1,6,7/

15,-

BRAMBOROVÉ NOKY
300 g GNOCCHI s restovanými kousky kuřecích prsou, špenátovými listy, česnekem, smetanou
a parmazánem /1,7,12/

115,-

300 g GNOCCHI s brokolicí, gorgonzolou, smetanou a parmazánem „veg“ /1,7,12/

95,-

TĚSTOVINY
300 g PENNE s bazalkovým pestem sypané parmazánem „veg“ /1,3,7,8/

75,-

300 g PENNE se šunkou od kosti, smetanou a citrónovou šťávou /1,3,7/

85,-

300 g TORTELLINI plněné prosciuttem crudem, přelité máslem, sypané petrželkou
a parmazánem /1,3,7/

95,-

300 g TORTELLINI plněné ricottou a špenátem, přelité máslem, sypané petrželkou
a parmazánem „veg“ /1,3,7/

85,-

TORTILLA - PŠENIČNÁ - Z VLASTNÍ VÝROBY
KUŘECÍ (kuřecí prsa grilovaná, ledový salát, rajče) /1/

85,-

TOFU (grilované tofu - různé druhy, ledový salát, rajče) „veg“ /1,6/

80,-
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SALÁTY
300 g ITALSKÝ S TUŇÁKEM (sezónní listové saláty, rajče, paprika, olivy, červená cibulka, tuňák,
olivový olej) /4,12/

95,-

300 g ŘECKÝ S CIZRNOU (sezónní listové saláty, cizrna, rajče, okurka, paprika, olivy, balkánský sýr,
olivový olej, vinný ocet) „veg“ /7,12/

85,-

300 g TĚSTOVINOVÝ SALÁT (vařené těstoviny, sezónní čerstvá zelenina, kukuřice, zakysaná
smetana) „veg“ /1,3,7,9,10,12/

85,-

SENDVIČE
KUŘECÍ (slunečnicová kostka nebo tmavá bageta, kuřecí prsa gril, anglická slanina, salát, rajče,
okurka, cibule, Caesar dressing) /1,3,4,6,7/

65,-

ŠUNKOVÝ (dýňová kostka nebo tmavá bageta, šunka od kosti, eidam 45 %, salát, okurka, bylinková
zakysanka) /1,3,6,7,10/

55,-

SÝROVÝ (grahamový rohlík, bylinkové máslo, eidam 45%, niva, uzený sýr, salát, rajče, okurka) „veg“
/1,3,6,7/

55,-

CAPRESE (světlá bageta, mozzarella, rajče, bazalkové pesto, bazalka, oliv. olej) „veg“ /1,3,6,7,8/

45,-
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TEPLÉ NÁPOJE
ESPRESSO LAVAZZA /0/

30,-

CAFFÉ LATTE LAVAZZA /7/

40,-

CAPPUCCINO LAVAZZA /7/

STUDENÉ NÁPOJE
LAŽANSKÝ RUBÍN - OVOCNÉ MOŠTY, NEKTARY A NÁPOJE 0,2 L

35,-

25,-

Lažanské mošty jsou přírodní ovocné nápoje vyrobené klasickou metodou. Po vylisování ovoce je šťáva pečlivě
vyčeřena (krom moštů s dužninou), přefiltrována, přepasterována a ihned stočena. Díky tomuto dokonalému a
citlivému způsobu zpracování a konzervace si tato přírodní ovocná šťáva uchovává svoji přirozenou hodnotu, chuť
i výrazné aroma. Skleněná láhev je proto tím nejlepším obalem, ze kterého nejlépe vychutnáte originalitu tohoto
nápoje. Tyto mošty jsou nepřislazované, tedy vhodné pro diabetiky. Ovocné nektary a nápoje jsou vyrobeny z
kvalitních koncentrátů, které se získaly šetrným zahuštěním ovocné šťávy, a proto jsou jejich chuťové vlastnosti
obdobné jako u moštů.
JABLEČNÝ MOŠT

JABLKO S ČERVENOU ŘEPOU

MALINA

JABLKO S MRKVÍ

ŠVESTKA

MERUŇKA

REFIT z Beskydu Fryčovice
RAW 100% ŠŤÁVY LISOVANÉ ZA STUDENA - JEDNOTNÁ CENA 0,2 L
25,Čerstvé šťávy REFIT jsou na českém trhu zcela unikátní. Jedná se o plnohodnotné ovocno-zeleninové šťávy, které
nejsou na rozdíl od džusů ošetřeny pasterizací, ale tlakem. Díky tomu je v nich zachováno maximální množství
živin a vitamínů, stejně jako ve šťávách, které si z čerstvého ovoce lisujete doma. Šťávy REFIT - jedinečný zdroj
vitamínů a imunity pro vás a vaši rodinu.
R E F I T JABLKO, POMERANČ, MRKEV, ZÁZVOR
REFIT
REFIT
REFIT
REFIT

R E F I T JABLKO, MÁTA

JABLKO, ČERVENÁ ŘEPA, MRKEV
JABLKO s GRANÁTOVÝM JABLKEM
MANDARINKA se ŽLUTOU MRKVÍ
JABLKO, GREPFRUIT, POMERANČ

BALENÉ NÁPOJE - PET 0,5 l
DOBRÁ VODA - neperlivá, jemně perlivá

R E F I T JABLKO, BROKOLICE, ŘAPÍK. CELER, CITRÓN
R E F I T JABLKO s HRUŠKOU
R E F I T HRUŠKA, PASTINÁK, CITRÓN, MEDUŇKA

15,-

HANAČKA, ONDRÁŠOVKA, ZON - různé příchutě 15,-

PODĚBRADKA - různé příchutě

18,-

KOFOLA 0,5 L

25,-
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