
SNÍDANĚ
Objednávky přijímáme v pracovní dny od 9:00

do 12:45 a o víkendech od 10:00 do 15:45.

Máslový croissant
U nás upečený. Slané verze podáváme s malým

salátem. A1,3,4,5,7,8

35 Kč
50 Kč
60 Kč

75 Kč
85 Kč

105 Kč

samotný
s máslem a marmeládou
s banánem, čokoořechovou pastou a mandlemi

se šunkou a cheddarem
se slaninou (2) a sázeným vejcem
s avokádem (1/2), smetanovým sýrem a rukolou

Vejce
Jak máte rádi - míchaná, sázená nebo omeleta.

Podáváme s máslem, smaženou cibulkou, kváskovým
chlebem a malým salátem. A1,3,7

115 Kč
20 Kč

20 Kč
25 Kč
30 Kč
30 Kč
50 Kč

ze dvou vajec
+ vejce navíc

+ baby špenát 
+ parmazán nebo jalapeños
+ cheddar (2) nebo šunka (2) nebo slanina (3) 
+ snídaňové klobásky (2)
+ avokádo (1/2)



Kompletní slaná snídaně

2 sázená vejce, 2 opečené klobásky, 4 plátky slaniny,
fazole v tomatě, smažená cibulka, hořčice, toast,

kváskový chléb, máslo, míchaný salát. A1,3,7,10

189 Kč

Kváskový chléb

Opečený chléb, avokádo (1/2), ořechy, 
smetanový sýr, rukola, bylinky. A1,5,7,8

129 Kč

Opečený chléb, míchaná vejce (2), plátky slaniny (2)
nebo cheddar (2), smetanový sýr, bylinky. A1,3,7

129 Kč

Podáváme s malým míchaným salátem.

Jogurt s granolou a ovocem
Plnotučný jogurt, naše granola, čerstvé ovoce, 

ořechy, chia, med. A1,5,7,8

119 Kč



Quiche s míchaným salátem

Teplý quiche dle aktuální nabídky, míchaný salát. A1,3,7

109 Kč

Hummus se sušenými rajčaty

Cizrna, sušená rajčata, tahini, olivový olej, česnek, koření,
citron, rukola, opečený pita chléb, malý salát. 150 g, A1,11

119 Kč

BAROVÁ NABÍDKA
Objednávky přijímáme v pracovní dny od 9:00

do 17:45 a o víkendech od 10:00 do 16:45.

Weißbier paštika od Melememaso

Delikatesní jemná paštika z kuřecích jater s pšeničným
pivem. Podáváme s brusinkami, kyselou okurkou a

kváskovým chlebem. A1,10

125 Kč

Vepřové rillettes od Melememaso

V sádle konfitované vepřové maso s bílým vínem, jablky
a kapary. Podáváme s dijónskou hořčicí, kyselou

okurkou a kváskovým chlebem. A1,10

125 Kč

Sezónní paštika od Melememaso

Paštika, masová sklenice nebo vegetariánská paštika
dle aktuální sezónní nabídky od Melememaso.

125 Kč

Zvěřinoví utopenci od Les & Louka

Špekáčky (daněk, divoké prase), octový nálev, cibule,
kapie, feferony. Podáváme s kváskovým chlebem. A7,8

125 Kč



Bramborové chipsy

Bramborové chipy dle aktuální nabídky. 100 g

49 Kč

Miska pražených ořechů

Pražené ořechy dle aktuální nabídky. A5,8, 100 g

69 Kč


