JÍDELNÍ NABÍDKA
MENU
SENDVIČE/SANDWICHES
Mléčný toastový chléb „Tramezzini“
s pomazánkou z uzeného pstruha s řapíkatým
celerem a ledovým salátem

145

SALÁTY/SALADS
280 g Listový salátek s citrusovým dresingem
a pečeným ovčím sýrem

190

200 g Kozí sýr z karlovické farmy s červenou řepou,
divokým salátkem a medovým dresingem

250

200 g Ovocný salát se sezónního ovoce s praženými
ořechy a nízkotučným jogurtem)

130

NÁPOJOVÝ LISTEK
DRINK MENU
VÍNO/WINE
0,1 l Rozlévané bílé víno/House white wine

50

0,1 l Rozlévané růžové víno/House rose wine

50

0,1 l Rozlévané červené víno/House red wine

50

Širší nabídku vín najdete ve vinném lístku/For
full wine offer, see our wine card
SEKT/SPARKLING WINE
0,1 l Bohemia demi sekt

60

0,1 l Prosecco Le Contesse DOC

60

PIVA, CIDER/BEER, CIDER
ČEPOVANÉ/ON TAP
0,5 l Radegast Originál 10°

40

0,3 l Radegast Originál 10°

25

0,5 l Birell pomelo&grep nealkoholický míchaný
nápoj z nealkoholického piva/non-alcoholic beer
mixed drink

40

0,3 l Birell pomelo&grep nealkoholický míchaný
nápoj z nealkoholického piva/non-alcoholic beer
mixed drink

25

MÍCHANÉ NÁPOJE/MIX DRINKS
0,2 l Aperol Spritz

150

0,2 l Cuba Libre (bílý rum, pepsi cola, limetková
šťáva/white rum, pepsi cola, lime juice)

135

0,2 l Mojito (bílý rum, máta, limetka, třtinový cukr/
white rum, mint, lime, cane sugar)

135

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE/NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
POSTMIX
0,1 l Pepsi cola - dle nabidky/according to offer

15

0,1 l Mirinda Orange

15

0,1 l 7UP

15

0,1 l Evervess Tonic - dle nabidky/according to offer

15

0,1 l Soda/water
0,1 l Toma Juice - dle nabidky/according to offer

8
15

DOMÁCÍ LIMONÁDY/HOME-MADE LEMONADES
0,5 l Okurkovo bazalková s citrónem/Cucumberbasil with lemon

75

0,5 l Jahodovo limetková/Strawberry-lime

75

Dále dle sezónní nabídky/Ask for more
according to seasonal offer
Fresh Juice/Smoothie - dle denní nabídky/
according to daily offer
Ke každému nápoji pro doplnění živin a energie
je možné si doobjednat chia semínka/With
every drink, you can order chia seeds to obtain
more nutrients and energy

15

TEPLÉ NÁPOJE/HOT DRINKS
Káva (J.J. DARBOVEN) / MÖVENPICK
7 g Espresso

55

7 g Espresso Lungo

55

7 g Turecká káva/Turkish coffee

55

7 g Capuccino

65

7 g Café Latté Macchiatto

65

7 g Frappé

65

7 g Ledová káva/Ice coffee

65

V těchto cenách nabízíme i kávu bez kofeinu /
Decaffeinated coffee offered at the same price
ČAJ EILLES TEA DIAMOND
2,5 g Bio Darjeeling Green - zelený čaj/green tea

50

2,5 g Bio English Breakfast - černý čaj/black tea

50

2,5 g Bio Baroness Grey - směs černého a zeleného
čaje/ black and green tea

50

2,5 g Bio Früchte natur - ovocný čaj/fruit tea

50

0,1 l Mléko/Milk

15

20 g Med/Honey

15

0,04 l Smetana do kávy/Coffee creamer

15

DOPLŇKY/SNACKS
100 g Sušené ovoce/Dried fruit

110

SEZNAM ALERGENŮ
1. Obiloviny obsahující lepek. • 2. Korýši a výrobky z nich • 3. Vejce a výrobky z nich • 4. Ryby a výrobky z nich • 5. Jádra podzemnice olejné (arašídy)
a výrobky z nich • 6. Sójové boby a výrobky z nich • 7. Mléko a výrobky z něj
(včetně laktózy) • 8. Skořápkové plody • 9. Celer a výrobky z něj • 10. Hořčice
a výrobky z ních • 11. Sezamová semena a výrobky z nich • 12. Oxid siřičitý
a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l • 13. Vlčí bob
(lupina) a výrobky z něj • 14. Měkkýši a výrobky z nich

