Burger z červené řepy se zeleninou, hranolky
s čedarem /1, 7, 10, 11/
s veganským sýrem (V) /1, 10, 11/

156,156,-

Špenátový burger se zeleninou, hranolky
s čedarem /1, 7, 10, 11/
s veganským sýrem (V) /1, 10, 11/

156,156,-

Sezónní zeleninový burger se zeleninou, hranolky
s čedarem /1, 7, 10, 11/
s veganským sýrem (V) /1, 6, 10, 11/

156,156,-

Smažené robi řízky s cibulkovými brambory,
kyselý okurek (V) /1, 10/

145,-

…………………………………………………………………
PŘEDKRMY
…………………………………………………………………
Míchaná vajíčka, chléb /1, 3/

49,-

Veganská tofu míchaná vejce, chléb (V) /1, 6/

49,-

Sýrové tousty se zeleninou a domácí salsou
-

s čedarem /1, 7/
s veganským sýrem (V) /1/

49,49,-

…………………………………………………………………
Sezónní zeleninový karbanátek s cibulkovými brambory,
kyselý okurek (V) /1, 10/

138,-

Smažený eidam (100g), s cibulkovými brambory
a domácí tatarskou omáčkou /1, 3, 7, 6/

145,-

CHUŤOVKY K VÍNU ČI PIVU
…………………………………………………………………
Naložený Hermelín s marmeládou, hořčicí, kečupem, nakládanými
beraními rohy, s chlebem 100 g /1, 7, 10/

78,-

…………………………………………………………………

Naložené Kleo s vlašskými ořechy s marmeládou, hořčicí, kečupem,

DEZERTY
…………………………………………………………………

nakládanými beraními rohy, s chlebem 90 g /1, 7, 10/

78,-

Naložené Olomoucké tvarůžky s marmeládou, hořčicí, kečupem,

Dle denní nabídky ve vitríně

nakládanými beraními rohy, s chlebem 80 g /1, 7, 10/

78,-

Domácí vafle s ovocem a javorovým sirupem (V) /1, 6/

78,-

Falešný bramborový tatarák, topinky (V) /1, 6, 10/

78,-

Pohanková kaše s jablky, rozinkami a medem (B) /7/

68,-

Falešný tatarák z červené řepy, topinky (V) /1, 6, 10/

78,-

Ovesná kaše s jablky, rozinkami a medem /7/

68,-

………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

POLÉVKY
………………………………………………………………

HLAVNÍ CHODY

Dle denní nabídky 3 dcl

33,-

Rýžové nudle se zeleninou na způsob Pad Thai (pikantní) 300g

Řepová polévka s kokosovým mlékem 3 dcl (B, V)

48,-

Česnečka 3dcl

s eidamem /1, 7, 9/

42,-

s Olomouckými tvarůžky /1, 7, 9/

48,-

s uzeným tofu (V) /1, 6, 9/

48,-

…………………………………………………………………
SALÁTY
…………………………………………………………………
Grilovaný tempeh na křupavém salátu s koprovým

………………………………………………………………………………………

- s vejcem (B) /3, 5, 6, 8/
- s tofu (B, V) /5, 6, 8/

172,172,-

Sójové kung-pao s rýží 300g (B, V) /5, 6/

156,-

Krémové rizoto z červené řepy s dýňovým olejem, sypané
opraženými semínky 250g (B, V)

145,-

Rizoto s červenou čočkou na římském kmínu

dipem, opečený toust s naším pestem 300g (V) /1, 6, 10/

126,-

(pikantní) 250g (B, V)

- s majonézovým dipem /1, 6, 7, 10/

136,-

Sezónní zeleninové rizoto s dýňovým olejem, sypané
opraženými semínky (B, V)

156,-

145,-

Salát RAW cuketový s rajčaty, bazalkou a olivovým
olejem 300g (B, V)

87,-

cibulkou 300 g /1, 7/

Salát cuketový s rajčaty, bazalkou, olivovým olejem,
mozzarellou, opečený toust s naším pestem 300g /1, 7/

Halušky celozrnné s bryndzou a opečenou

112,-

Halušky celozrnné s nivou, špenátem a opečenou
cibulkou 300 g /1, 7/

Salát z pečené červené řepy, s rukolou, kozím sýrem,

176,-

Teplý salát z naklíčené čočky se zeleninou a salátkem,
opečený toust s naším pestem 300g (V) /1/

138,-

Halušky celozrnné tvarůžkové s rajčátky a opečenou

balzamicem, olivovým olejem a vlašskými ořechy,
opečený toust s naším pestem 300g /1, 7,8/

145,-

126,-

cibulkou 300 g /1, 7/

145,-

Halušky celozrnné se špenátem a žampiony (V) /1/

138,-

Halušky celozrnné mexické (pikantní) (V) /1/

145,-

………………………………………………………………………………………

Pozn. (V) = veganské, (B) = bezlepkové, seznam alergenů u obsluhy

