
 

Čerstvé pečivo přímo z pekárny S&I (sezónní variace 
čerstvého domácího pečiva - sicilský chléb se sušenými 
rajčátky a bylinkami, ořechový chléb, domácí kmínový chléb)
Homemade bread from the bakery S&I (seasonal variation
fresh homemade bread - Sicilian bread with dried
tomatoes and herbs, nut bread, homemade caraway bread)

Míchaná vejce s pažitkou, domácí pečivo
Scrambled eggs with chives, homemade bread

Míchaná vejce s parmezánem a petrželkou, domácí pečivo
Scrambled eggs with parmesan and parsley, homemade bread

Francouzská omeleta s čerstvým kozím sýrem, červenou řepou 
a tymiánem, domácí pečivo
French omelette with fresh goat cheese, beetroot and thyme, homemade bread

Omeleta s pražskou šunkou a cheddarem s majonézou 
s pestem ze sušených rajčat, domácí pečivo
Omelette with cheddar and prague ham, served with mayonnaise 
with dried tomato pesto, homemade bread

Vajíčková pomazánka s pažitkou a sezónním salátkem, domácí pečivo
Egg spread with chives and seasonal salad, homemade bread

Avokádo, uzený losos, pošírované vejce a krémový sýr 
na opečeném toastu
Avocado, smoked salmon, poached egg and cream cheese on roasted toast

Avokádo, anglická slanina, pošírované vejce a krémový sýr 
na opečeném toastu
Avocado, english bacon, poached egg and cream cheese on roasted toast

Křupavý sendvič s pražskou šunkou a karamelizovanými cibulkami, 
okurkový relish, salátek
Sandwich with prague ham and caramelized onions, cucumber relish, 
served with a small seasonal salad

Francouzský sýrový quiche s vlašskými ořechy,
podávaný s malým sezónním salátkem
Cheese and walnut quiche, served with a small seasonal salad

pro 1 osobu / 45 Kč
pro 2 osoby / 75 Kč

120 Kč

125 Kč

169 Kč

175 Kč

115 Kč

167 Kč

157 Kč

155 Kč

125 Kč

                                  

Snídane &Breakfastˇ

VEJCE  &  EGGS

SANDWICH  &  QUICHE

Út - Pá 8:30 - 11:15  /  So - Ne 8:30 - 15:00
Tu - Fr 8:30 - 11:15  /  Sat - Sun 8:30 - 15:00



 

Francouzská palačinka Suzette s pomerančovým karamelem
French crêpes with orange caramel 

Palačinka plněná čokoládovo-oříškovým krémem s lískooříškovým 
griliášem
Pancakes filled with chocolate-hazelnut cream and sweet hazelnuts

Palačinka s creme fraiche a borůvkovou omáčkou
Pancakes with creme fraiche and blueberry sauce

Salát s datlemi, pomerančem, domácím sýrem ricotta, mátou 
a vlašskými ořechy
Mixed green salad with dates, orange, homemade ricotta cheese, 
mint and walnuts

Salát s roastbeefem, červenou řepou, semínky, křepelčím vejcem 
a krémovým křenovo-hořčičným dresinkem 
Mixed green salad with roast beef, beetroot, seeds, quail egg and creamy 
horseradish-mustard dressing

Anglický roastbeef s červenou řepou, okurčičkami Cornichons, 
domácí remuládou a čerstvými klíčky
English roastbeef with beetroot, cornichons, homemade remulade 
and fresh sprouts

Pâté de Campagne de poulet s okurčičkami Cornichons 
a hrubozrnnou hořčicí
Pâte de Campagne de poulet with cornichons and wholegrain mustard

Gravad lax z mořské ryby s marinovanými citrusovými olivami
House-cured fish with marinated citrus olives

Dýňový dip s krémovým sýrem a domácími sezamovými krekry
Pumpkin dip with creamy cheese and homemade sesame crackers

         
   

125 Kč

145 Kč

135 Kč

205 Kč

205 Kč
                                 

 
145 Kč

140 Kč

175 Kč

125 Kč

Snídane &Breakfastˇ
PALAČINKY &  PANCAKES

SALÁTY &  SALADS

MALÁ JÍDLA &  SMALL DISH

Út - Pá 8:30 - 11:15  /  So - Ne 8:30 - 15:00
Tu - Fr 8:30 - 11:15  /  Sat - Sun 8:30 - 15:00

Vážení hosté, sdělte nám, prosím, vaše alergie a intolerance.
Dear customers, let us know about your allergies and intolerances.

Dobrou chut !́


