Snídaně / Breakfast
Lívance / Pancakes
se šlehačkou a ovocem
with whipped cream and fruits (1)
bezlepková verze / GF version

Vafle / Waffles
se šlehačkou a ovocem 		
with whipped cream and fruits (1)
bezlepková verze / GF version

Toast

s arašídovým máslem a malinovou marmeládou
with peanut butter and raspberry jam (1, 5)

Burgers & Bagels
95
+20
90
+20

45

s tempehem a sýrem, podávaný se salsou a salátkem 75
tempeh and cheese, served with salsa and salad (1,6)

Omeleta / Omelette
s bramborami, žampiony, cibulí a salátem
with potatoes, mushroom, onion and salad
(bezlepková / GF) (6)

"Míchaná vajíčka" / "Scrambled eggs "
s domácím chlebem, žampiony
a veganskou "slaninou"
with homemade bread, mushrooms
and vegan "bacon" (1, 6)

Ovesná kaše / Oatmeal
se skořicí, ořechy a čerstvým ovocem
with cinnamon, nuts and fresh fruits (1, 8)

105

marinovaný seitan, veganský sýr, pálivá sojanéza,
salát, rajče, cibule
marinated seitan, vegan cheese, spicy soyannaise,
lettuce, tomato, onion
(1, 6, 10)

Mushroom burger 				

pražená Portobello houba se solí a kmínem,
karamelizovaná cibule, sojanéza, salát, rajče
roasted Portobello mushroom with salt and cumin,
caramelized onion, soyannaise, lettuce, tomato

119

115

(1, 6)

Smoky Burger

				
130
karbanátek z uzeného tofu, ořechů a zeleniny,
karamelizovaná cibule, rukola, rajče, omáčka z tahini a
sirupu z granátového jablka
smoked tofu burger with nuts and vegetables,
caramelized onion, arugula, tomato,
tahini sauce with pomegranate syrup
(1, 6, 8, 11)

98

Pumpkin burger 				

karbanátek z pečené dýně a černých fazolí,
grilovaná zelenina, rukola, salsa
burger made of roasted pumpkin and black beans,
grilled vegetables, arugula, salsa

130

(1)

59

Příloha / side dish 		

pečené brambory se salátem a dipem
baked potatoes with salad and dip

Oběd / Lunch
(Po/Mon - Pá/Fri, od / from 11:30)
Malá polévka / Small soup 0,3l
Velká polévka / Big soup 0,5l
Jídlo dne / Meal of the day
Jídlo dne a polévka / Meal of the day and soup

Bagel seitan and cheese

35
55
105
130

35

Speciality/ Specialities

Saláty / Salads

Hummus

Sezonní salát / Seasonal salad

domácí pomazánka podávaná s domácím chlebem
homemade spread served with homemade bread (1, 11)

zeleninový salát s opečeným domácím chlebem
vegetable salad with toasted homemade bread (1, 10)

Cizrnový hummus / Chickpea Hummus
nakládaná okurka, olivy
pickled cucumber, olives

70

malý / small 			
velký / big 				

Hráškový hummus / Green Pea Hummus
sušená rajčata, cherry rajčata, olivy
pea, dried tomatoes, cherry tomatoes, olives

80

ČOČKOVÝ salát / LENTIL salad

Falafel plate

		

(bezlepkový / GF)
falafel, tahini omáčka, nakládaná zelenina,
rajčatový salát
falafel, tahini sauce, pickled vegetables,
tomato salad

110

tortilla, salsa, fazole, červená cibule, černé olivy,
kukuřice, veganský sýr
tortilla, salsa, beans, red onion, black olives, corn,
vegan cheese (1)

Shawarma

105

				
110
robi “maso” v orientální marinádě,
zabalené v tortille s česnekovou sojanézou a zeleninou
robi “meat” marinated oriental way,
wrapped in a tortilla with garlic soyannaise and
vegetables

(1, 6)

125

Svačiny / Snack

(10, 11)

Quesadilla					

černá čočka, pečená dýně, sušená rajčata,
rukola, červená cibule, bylinkový dressing
black lentils, roasted pumpkin, dried tomatoes,
arugula, red onion, herb dressing

65
90

Domácí chléb s "vajíčkovou" pomazánkou
Homemade bread with "egg" spread (1, 6)

30

Wrap 					

45

tortilla,”míchaná vajíčka”, zelenina
tortilla,”scrambled eggs”, vegetables (1, 6)

Sandwich

				
55
domácí chléb, tempeh / uzené tofu, sojanéza, zelenina
homemade bread, tempeh / smoked tofu,
soyannaise, vegetab

Teplé nápoje / Hot drinks

Čaje / Teas

Espresso 					
Double Espresso 				
Macchiato 					
Cappuccino 					
Flat White					
Caffe Latte / Ice Latte 		
Filter coffee V60 180ml
Sojové mléko / Soy milk 0,1l
Mandlové mléko / Almond milk 0,1l

37
50
45
55
63
65
49
+5
+10

Hot Chocolate
		
Chai Latte (Royal Chai) / Ice Chai
Svařený mošt / Mulled apple juice 0,2l 		
Svařené víno / Mulled wine 0,2l

60
60
40
65

Nealkoholické nápoje / Soft drinks
Fritz-Kola 				
Club-Mate 					
Pragomošt					
Cider F. H. Prager				
Čerstvá šťáva / fresh juice 0,25l		
Jablečný mošt / Fresh apple juice 0,1l 		
Minerální voda / Mineral water (Mattoni) 0,3l
Domácí limonády / Homemade lemonades 0,4l
Mladý ječmen / Young Barley 0,2l

45
45
40
45
45
15
30
45
35

Čerstvé/ Fresh

			

45

Darjeeling 					

40

Máta, Zázvor / Mint, Ginger

Jednonalévové / One brew
 ýtečný darjeelingský čaj z jarní sklizně. Květová,
V
příjemně natrpklá a osvěžující chuť.
Excellent darjeeling tea from the spring harvest.
Flowery, pleasantly refreshing flavor.

Earl Grey 					
Výborná kvalitativní třída cejlonského černého čaje,
nálev příjemné chuti i vůně.
Excellent quality grade Ceylon black tea, infusion of
pleasant taste and aroma

China Jasmin Tea 					

základní / basic 0,4l 			
banán, jablko, datle, sojové mléko
banana, apple, dates, soy milk (6)
extra:
zázvor, kakao, arašídové máslo,
kokos, chia semínka, mandlové mléko, spirulina
ginger, cacao, peanut butter,
coconut, chia seeds, almond milk, spirulina

70

				

40

				

40

Tradiční japonský zelený čáj. Nálev lehce
květově nasládlé, silně trávové, velmi svěží chuti.
Traditional Japanese green tea. The infusion
has flowery and grassy flavor.

Le Touareg
+15

Tradiční čaj osvěžujícího a povzbudivého účinku.
Skládá se z čínského zeleného čaje a marocké máty.
Traditional tea of refreshing and comforting effect. It
consists of Chinese green tea and Moroccan mint.

Heřmánek/Chamomile

Pivo / beer Bernard
světlé / light 10° 0,5l 		
světlé bez lepku / light gluten free 12° 0,5l
černé / black 12° 0,5l 				
bez alkoholu original / švestka 0,5l
alcohol free classic / plum 0,5l

35
47
47
40

40

Dobrá třída čínského zeleného čaje ovoněná kvítky
jasmínu. Nálev výrazně jasmínově sladké chuti.
Good class of Chinese green tea scented with jasmine
flowers. The infusion has significant jasmine sweet taste.

Japan SENCHA

Smoothie

40

			

Voňavé květy heřmánku se používají jako
čaj po staletí. Mírná nahořklost k heřmánku patří,
na druhou stranu je lahodně aromatický.
Fragrant flowers of chamomile are used f
or centuries as a tea. Slight bitterness,
on the other hand is deliciously aromatic.

40

South Africa Rooibos Super Grade (bio/organic) 		
Rudý nálev velmi osvěžující chuti s lehce
medovým aroma.
Reddish brew, very refreshing taste with
a slightly honeyed aroma.

45

Yerba Mate RANCHO 				

60
Tradiční nápoj paraguajských indiánů. Velmi povzbuzující
nálev příjemně natrpklé chuti, patrně kouřového aroma.
Traditional drink of paraguayan Indians. Very invigorating
infusion pleasantly sour taste, slightly smoky aroma.

Vinný lístek/ Wine list
bílé/ white
Rendez-vous Gascogne (Colombard, Ugni blanc)

0,1l

Jemná elegantní ovocitá vůně s tóny pomela.
Chuť je vyrovnaná s lehkým květinovým nádechem.
Lovely nose on yellow fruits (especially pomelo).
The mouth is balanced with a floral touch.

29

Richemer Chardonnay

Lapacho

(100% Chardonnay) 0,1l/ 0,7
47/ 298
Příjemné bílé víno z oblasti Languedoc. Komplexní
květinová vůně, na patře je víno plné a kulaté.
Very pleasant white wine from Languedoc. Complex nose
first on floral aromas, the mouth is full and round.

Japan Matcha 					

růžové/ rosé

				

			
50
Obsahuje železo, vápník, hořčík a mnoho dalších prvků.
Vůně je dubová, mírně vanilková s citronovým dozvukem
It contains iron, calcium, magnesium and many other
features. Smells like oak and vanilla with lemon aftertaste

100
Tradiční japonský čáj. Nálev silně trávové, nasládlé chuti s
velmi výrazným aroma moře a lesa
Traditional Japanese tea. The infusion has heavily grassy, 
sweet taste with a very distinctive aroma of the sea and the
forest

Syrah rosé (100% Syrah)

0,1l

Intenzivní růžová barva. Svěží chuť s převahou lesních

29

plodů s letmým nádechem růže.
Intensive colour. Fresh on the palate with forest fruits
aromas and light touch of the rose.

Vícenálevové čaje / Multiple brew teas
China Yunnan Special PU ERH

			
70
Kvalitní třída čaje Pu erh. Velmi dobrá, příjemně zemitá
chuť s lehkými ořechovými tóny a poměrně výrazným
aroma
Quality Class of Pu erh tea. Very good, pleasantly earthy
flavor with a light nutty notes and a relatively strong aroma

Oolong Phoenix Dan Cong

				
85
Výtečná třída mezi čínskými oolongy. Oranžově hnědavý
nálev lahodné, oříškové, ovocně nasládlé a velmi příjemně
svíravé chuti
Excellent class among Chinese oolong teas.
Orange-brownish brew, nutty, sweet, fruity and pleasantly
astringent taste

červené/ red
Rendez-vous Gascon (Merlot, Cabernet Sauvignon) 0,1L

29
Toto lahodné víno pochází z Gaskoňska. Má lehké aroma
po červeném ovoci a s kořenitými stopami. Hebký konec
vám zaručí příjemný prožitek.
Round and greedy red wine from Gascogne. It has a light
aroma of raspberry with a touch of spice. Supple and silky
finish guaranties a pleasant moment.

Costieres de Nimes

(Grenache, Syrah, Mourvedre) 0,1/ 0,7 49/319
Oblíbené červené víno z údolí řeky Rhôny. Ve vůni je
patrné aroma po červeném vyzrálém ovoci a koření.
Chuť je plná, harmonická s dlouhou aromatickou dochutí.
Very popular red wine from the Rhône Valley. Red fruit
compote on the nose, mixed with a touch of spice. Full and
harmonious palate, good length, very aromatic.

ALERGENY / ALLERGENS
1 - Lepek / Gluten
5 - Arašídy / Peanuts
6 - Soja / Soy
8 - Suché skořápkové plody
(mandle, lískové ořechy, ořechy) / Nuts
9 - Celer / Celery
10 - Hořčice / Mustard
11 - Sezam / Sesame
12 - Oxid siřičitý (konzervanty) / Sulfur dioxide, sulfates
13 - Vlčíbob / Lupines

