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

Míchaná vejce s grana padano a petrželkou, máslo, 
kváskový chléb

105 Kč
Omeleta s kozím sýrem a čerstvými bylinkami, podávaná 

se salátkem z červené řepy, domácí pečivo
148 Kč

Omeleta s pražskou šunkou a čedarem, podávaná 
s majonézou a listovým salátkem, domácí pečivo

159 Kč
Paštika s pečeným vepřovým masem podávaná

s pošírovanou hruškou v portském víně, kváskový chléb
135 Kč

Francouzský quiche ze špagetové dýně s tymiánem a 
modrým sýrem, podávaný s malým sezonním salátkem

160 Kč
Domácí palačinka s jahodami a sladkou smetanou

119 Kč
Francouzská pohanková palačinka s pečenými hruškami 

a skořicovým karamelem
125 Kč

Domácí dýňové koláčky, 1 ks
12 Kč

Čerstvě vymačkaná pomerančová šťáva 0,2l
65 Kč

Malinovo-banánové smoothie s chia semínky
75 Kč

Snídaně
 Podáváme od 9.30 do 11.00

Sobota, Neděle od 9.30 do 12.00



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

Scrambled eggs with Grana Padano and parsley, bu�er, 
bread

105 CZK
Omelet with goat cheese and fresh herbs, served with 

a beetroot salad and homemade bread
148 CZK

Omelete with Prague ham and cheddar cheese, served 
with tarragon mayonnaise and salad, homemade bread

159 CZK
Pâté with roast pork served with poached pear

in port wine, bread
135 CZ

French quiche with spaghe�i squash, thyme and blue 
cheese, served with a small seasonal salad

160 CZK
Homemade pancake with strawberries and sweet cream

119 CZK
French buckwheat pancake with roasted pears and 

homemade cinnamon caramel
125 CZK

Homemade pumpkin cookies, 1 piece
12 CZK

Freshly squeezed orange juice 0.2l
65 CZK

Raspberry-banana smoothie with chia seeds
75 CZK

Breakfast
Served from 9.30 to 11.00

Saturday, Sunday served from 9.30 to 12.00


