
Týdenní nabídka

V našich receptech používáme ingredience zařazené na seznam alergenů.
Informace o obsažených alergenech Vám rádi poskytneme na vyžádání u obsluhy.

POLÉVKA dle denní nabídky
65 Kč

Domácí bylinková pomazánka se sušenými rajčátky podávaná s rukolovým 
salátkem, kváskový chléb

95 Kč

Mladý kozí sýr s koriandrem podávaný s jemným hruškovým čatní a 
ořechovým pestem

125 Kč 

Plněný slaný koláč s řeckým sýrem, rajčátky a oregánem
145 Kč

Zapečený sandwich s mozzarellou, španělským Jamón Serrano a pestem, 
podávaný s listovým salátkem a cherry rajčátky

152 Kč

Čerstvé tagliatelle s rajčaty, mátou a sýrem pecorino
145 Kč

Salát s cizrnou, okurkou, rajčátky, paprikou, jarní cibulkou, černým sezamem a 
čerstvým kozím sýrem, podávaný s domácím pečivem

165 Kč

Pečené kuřecí prsíčko se zeleninou, bylinkami a bramborami
165 Kč

Doporučujeme se skleničkou Sauvignon Blanc 2013 0,1l
 Weingut Fegerl, suché, 13 %, Deinzendorf, Weinviertel, Rakousko

69 Kč

Medový cheesecake s pekanovými ořechy
85 Kč

Hugo spritz S&I - italské prosecco s domácím bezinkovým sirupem, 
mátou a limetkou

115 Kč

K vínu:
Cizrnový hummus podávaný s domácím slaným pečivem

95 Kč



Weekly menu

In our recipes use ingredients included on the list of allergens.
The information contained on allergens will be provided upon request from the operator.

Soup of the day
65 CZK

Homemade spread with herbs and sundried tomatoes,
served with rucola salad and bread

95 CZK

Young goat cheese with coriander served with a delicate pear chutney 
and walnut pesto

125 CZK

Quiche filled with Greek cheese, cherry tomatoes and oregano
145 CZK

Baked sandwich with mozzarella, Spanish Jamón Serrano, pesto, 
served with green salad and cherry tomatoes

152 CZK

Fresh tagliatelle with cherry tomatoes, mint and pecorino
145 CZK

Salad with chickpeas, cucumber, tomatoes, peppers, scallions, black sesame 
seeds and fresh goat cheese, served with homemade bread

165 CZK

Roast chicken breast with vegetables, herbs and potatoes
165 CZK

We recommend with a glass of Sauvignon Blanc 2013 0.1 l
Weingut Fegerl, dry, 13 %, Deinzendorf, Weinviertel, Austria

69 Kč

Honey cheesecake with pecan nuts
85 CZK

Hugo spritz S&I - Italian prosecco with homemade elderflower syrup
mint and lime

115 CZK

Try with wine:
Chickpea hummus served with homemade salty pastries

95 K


