
 

MENU 1   

0,33l Hovězí vývar se zeleninou a fritátovými nudlemi (1,3,7,9) / Zelná polévka s uzeninou (1,3,7) 
300g Čočka na kyselo s pečenou klobásou, sázeným vejcem, smaženou cibulkou a domácím  
               rozmarýnovým chlebem, mrkvový salátek a džus (1,3,7)     125,- Kč 
MENU 2 
0,33l Hovězí vývar se zeleninou a fritátovými nudlemi (1,3,7,9) / Zelná polévka s uzeninou (1,3,7) 
150g Krájené krůtí prso „SOUS VIDE“ s malým CESARE salátkem a rozpečeným bylinkovým pita  

chlebem, mrkvový salátek a džus (1,3,4,7,10)      TIP!!  145,- Kč  
BUSINESS MENU  
0,33l Hovězí vývar se zeleninou a fritátovými nudlemi (1,3,7,9) / Zelná polévka s uzeninou (1,3,7) 
150g Pečená filátka z čerstvého Vlka mořského se zeleným chřestem, holandskou omáčkou  

a pečenými brambory „GRENAILLE“, mrkvový salátek (1,3,4,7)    TIP!! TIP!!    155,- Kč 
DENNÍ NABÍDKA   
0,33l Hovězí vývar se zeleninou a fritátovými nudlemi (1,3,7,9) / Zelná polévka s uzeninou (1,3,7)   29,- Kč 
300g Čočka na kyselo s pečenou klobásou, sázeným vejcem, smaženou cibulkou a domácím  
               rozmarýnovým chlebem (1,3,7)         115,- Kč 
150g  Krájené krůtí prso „SOUS VIDE“ s malým CESARE salátkem a rozpečeným bylinkovým pita  

chlebem (1,3,4,7,10)           135,- Kč 
350g  Mix listů salátů s čerstvou míchanou zeleninou, domácím bylinkovým dresingem a trhanými  

kousky čerstvého norského lososa „TIKKA MASALA“ (4,7)     135,- Kč 
350g  Domácí těstoviny „BOLOGNESSE RAGŮ“ s pozvolna dušeným mletým hovězím masem na  

červeném víně, kořenové zelenině a bylinkách s rajčatovou omáčkou, sypané strouhaným  
parmezánem (1,3,7)          115,- Kč 

150g Marinovaný kuřecí prsní steak na grilu s domácími steakovými hranolkami a dresingem (7)         155,- Kč 
SALÁTY, MOUČNÍKY   
100g Mrkvový salátek            25,- Kč  
1Ks Náš tapiokový pudink s kokosovým mlékem, lesní ovoce (1,3,7)     TIP!!       35,- Kč 
VYCHUTNEJSTE SI K DENNÍ NABÍDCE ORIGINÁLNÍ COCA-COLU ZA ZVÝHODNĚNOU CENU 
29 KČ 



 
 
 
 
VĚDĚLI JSTE, ŽE ... 
Tento "SPIDER STEAK" neboli česky Pavouček nese své jméno díky jeho 
mramorování, které připomíná pavoučí síť. 
Je to skutečná rarita, protože se jedná o maso z pánevní jamky, které je ceněné 
zejména díky své šťavnatosti a chuti, kterou se odlišuje od ostatních steaků.  

 


