
Zapečené TOASTY a SEDNVIČE 

                                    (připravujeme celý den)
         

* Šunka a sýr (zapečený toast, šunka, sýr, rajče, přílohový salátek)                                                59,-
* Čedar  (zapečený toast, čedar, rajče, jarní cibulka)                                                59,-
* Kuře a slanina (zapečený toast, kuřecí maso, slanina, čedar, rajče, přílohový salátek)              75,-
* Caprese (zapečený toast, mozzarella, rajče, pesto, jarní cibulka, přílohový salátek)                      65,- 
* Uzený lososem (sendvič, uzený losos, jemná česneková, okurka, přílohový salátek)                    65,-
 * Bageta s grilovanou zeleninou a feta sýrem                                                   95,-
   
 ……………..místo toastu bageta       +20,-

  



z GRILU
                                                           (připravujeme od 11 – 15h.)

* Hovězí Burger + hranolky (hovězí maso, salát, rajče, zkaramelizovaná cibulka,majo) 145,-
* Slanina, Sýr Burger + hranolky (hovězí maso, salát, rajče, slanina, čedar, bbq om.) 165,-
* Reuben Burger + hranolky (hovězí, salát, rajče, pastrami, čedar, kys.zelí,)             165,- 

* Kuřecí špíz  (150g  - kuřecí kousky, soulvaki koření – bez přílohy)                                             125,-
* Steaková Bageta (bageta,hovězí výsoký roštěnec, žapmiony, cibulka, pepřová omáčka)      145,-
* Vegetariánský Burger (fazolový, rajče-paprika salsa, sriracha majo salát,cibulka)     145,-
* Kuřecí tortilla  (kuřecí maso, salát, sušená rajčata, jarní cibulka, créme fraiche)                  125,-
* Grilovaná zelenina  (300g zelenina)                                                          120,-

* bezlepková bulka/tortilla     +25,-
* na požádání možno pálivé



 RYBY       
(Mořský ráj s.r.o. - náš dodavatel mořských ryb)

* Fish & Chips (mořská treska v našem těstíčku, hranolky, domácí tatarka, hrášek )            175,- 
* Kalamáry + Hranolky                                                                                140,-
* Krab Burger  + hranolky (tenkostěnný krab, wasabi majo, salát, naše bulka)          195,-
* Grilované tygří krevety  (5ks – bez přílohy, marináda z medvědího česneku)        120,-
* Kalamáry salát (300g–gril.kalamary, rajčata, paprika, olivy/kapary, jarní cibulka)       130,-

 PŘÍLOHY 
* Hranolky                           30,-                              * Salátek               40,-
* Grilovaná zelenina           55,-                              * Toast/bagetka 1ks       15,-
* Coleslaw                      35,-



SNÍDANĚ OD 8:30 – 11:00h 

* Toast šunka a sýr (toast, šunka, čedar, rajče, přílohový salátek)                                       59,-
* Toast slanina, vejce (toast, slanina, salát, rajče, volské oko, sriracha majo, salátek)      75,-
* Hemenex se šunkou(vejce 2ks, šunka, přílohový salátek, opečený toast, máslo)           69,-
* Míchaná vajíčka se šunkou nebo slaninou                                  79,-
   (vejce 3ks, šunka nebo slanina, přílohový salátek, opečený toast, máslo)

* Omeleta v toastu (2x toast, vajíčková omeleta, rajče, paprika, sýr,  přílohový salátek)      75,-
* Lívance s borůvkovým žahourem (3ks lívanců, horké borůvky, řecký jogurt)     79,-
* Francouzské toasty(toast ve vajíčku s cukrem a skořicí, javorový sirup)                           49,-
* Máslový Croissant                                    15,-     (máslo +5,-  marmeláda +10,-)


