M1: masové menu, M2: vegetariánské menu, M3: bezlepkové menu, MS: speciální menu
Cena pokrmů samoobslužnou formou:
Cena pokrmů na rozvoz zdarma:

100 g/28,90 Kč,
polévka malá 20 Kč, polévka velká 30 Kč
hlavní chod - 120 Kč vč. menu boxu
polévka - 30 Kč vč. termo misky

Speciální menu navíc od 22. 11. do 26. 11.:
Bramborové noky se sušenými rajčaty a baby špenátem (1, 3, 7)
Pondělí 22. 11. - polévka zdarma ke každému menu
Polévka: Staročeská čočková s majoránkou (1, 9)
M1. Indické kuřecí kari s chilli v kokosovém mléce, jasmínová
rýže/kořeněné brambory
M2. Bucatini s dýňovým pestem, smetanovou redukcí a černým
sezamem (1, 3, 7, 11)
M3. Rozpečený květák na bramborovém lůžku s kořenovou
zeleninou a bylinkovým olejem, salát z marinovaného bílého zelí
s grilovanou kukuřicí (7, 9)
Úterý 23. 11.
Polévka: Drůbeží vývar s celestýnskými nudlemi (1, 3, 7)
M1. Pečené kachní stehno, dušené bílé zelí/dýňové zelí,
bramborový knedlík (1, 3, 7)
M2. Čočkový dhál, jasmínová rýže
M3. Ryba Mahi-mahi s holandskou omáčkou, vařené brambory (3, 4, 9)
Středa 24. 11.
Polévka: Rajčatová s rýží (1)
M1. Kuřecí roláda s bylinkovou nádivkou, mačkané brambory
s máslem (1, 3, 7)
M2. Křupavá brokolice a uzené tofu v těstíčku tempura, jasmínová

rýže, aioli dip (1, 3, 6, 7)
M3. Smažená asijská rýže se zeleninou a japonskými houbami (9)
Čtvrtek 25. 11.
Polévka: Krémová bílá z pečeného česneku, toastové krutonky (1, 7, 9)
M1. Filírovaná vepřová panenka na barevném pepři, americké
brambory/rýže (7)
M2. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1, 3, 7)
M3. Zeleninové placičky s praženou pohanou, kukuřičná kaše (3, 7, 9)
Pátek 26. 11.
Polévka: Bramboračka (1, 9)
M1. Kuřecí nugety garam masala, šlehané bramborové pyré (1, 3, 7)
M2. Glazurované kernotto s nakládanou ředkví a směsí hub
sypané sýrem (7, 9)
M3. Gratinované brambory v sýrové krustě se smetanovou
kapkou, salát z pikantního červeného zelí (7)
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