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Snídaně
(ke všem snídaním podáváme havajskou sůl)
Toast z dýňového chleba s Cottage sýrem,

135 Kč

avokádem, červenou řepou, sezamem a rukolovým salátkem

Toastovaný sandwich z domácího chleba

135 Kč

ze špaldové mouky s pečeným vejcem, beef tomatem,
sýrem Monterey Jack a slaninovými chipsy
nebo grilovanou pražskou šunkou 1, 3, 7

Anglická snídaně

165 Kč

2 pečená vejce s bezlepkovým farmářským párkem,
křupavou slaninou, beef tomatem, fazolemi,
bylinkovým máslem a košíkem pečiva 1, 3, 7

Kontinentální snídaně

120 Kč

pražská šunka, ementál, domácí marmeláda,
máslo a košík pečiva 1, 7

Míchaná vejce s pancettovými chipsy (3 vejce)
se šalotkou, bylinkovým máslem a košíkem pečiva

125 Kč

1, 3, 7

Míchaná vejce s uzeným lososem (3 vejce)
se šalotkou, koprem, bylinkovým máslem a košíkem pečiva

Ham & Eggs (2 vejce)

155 Kč
1, 3, 4, 7

135 Kč

na slanině nebo pražské šunce s rukolovým salátkem,
bylinkovým máslem a košíkem pečiva 1, 3, 7

Vaječná omeleta s kozím sýrem

145 Kč

s pečenými cherry tomaty, bylinkovým máslem
a košíkem pečiva 1, 3, 7

Palačinky s domácí marmeládou

125 Kč

palačinky ze špaldové mouky s čerstvým ovocem,
glazé z portského vína a mátovým sněhem 1, 3, 7, 12

Banánové palačinky s proteinem

145 Kč

s kokosovým krémem s chia semínky, sekanými mandlemi
a čerstvou mátou 3, 7, 8
1) Obiloviny obsahující lepek
2) Korýši a výrobky z nich
3) Vejce a výrobky z nich
4) Ryby a výrobky z nich
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7) Mléko a výrobky z něj
8) Skořápkové plody a výrobky z nich

9) Celer a výrobky z něj
10) Hořčice a výrobky z ní
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích
vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
14) Měkkýši a výrobky z nich

Breakfast
(all breakfasts are served with Hawaiian salt)
Toasted Pumpkin Bread with Cottage cheese,

135 CZK

avocado, beetroot and sesame with arugula salad

Toasted sandwich

135 CZK

from homemade spelt bread with fried egg,
beef tomato, Monterey Jack cheese and bacon chips
or grilled Prague ham 1, 3, 7

English breakfast

165 CZK

two fried eggs, gluten-free farm sausage, crispy bacon,
beef tomato, beans, herb butter and bread basket 1, 3, 7

Continental breakfast 

120 CZK

Prague Ham, Emmentaler, homemade marmalade,
butter and bread basket 1, 7

Scrambled eggs with pancetta chips (3 eggs)
with shallot, herb butter and bread basket

125 CZK

1, 3, 7

Scrambled eggs with smoked salmon (3 eggs)

155 CZK

with shallot, dill, herb butter and bread basket 1, 3, 4, 7

Ham & Eggs (2 eggs)

135 CZK

with bacon or Prague Ham, arugula salad,
herb butter and bread basket 1, 3, 7

Omelette with goat cheese

145 CZK

with roasted cherry tomatoes, herb butter
and bread basket 1, 3, 7

Pancakes with homemade marmalade

125 CZK

spelt pancakes with fresh fruits, port wine glazé
and mint foam 1, 3, 7, 12

Protein and banana pancakes 

145 CZK

with coconut cream with chia seeds,
almonds and fresh mint 3, 7, 8
1) Cereals containing gluten
2) Crustaceans and products thereof
3) Eggs and products thereof
4) Fish and products thereof
5) Groundnut and products thereof
6) Soybeans and products thereof
7) Milk and products thereof
8) Nuts and products thereof

9) Celery and products thereof
10) Mustard and products thereof
11) Sesame seeds and products thereof
12) Sulphur dioxide and sulphites in
concentration higher than 10 mg, ml/kg,
marked as SO2
13) Lupine and products thereof
14) Shellfish and products thereof
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