
Dýňové Dhal Curry
Dýně, červená čočka, cizrna, kokos. mléko, 
chilli, zázvor, koriandr, jasmín. rýže, sezam 
*6,11

265

Avo Tofu Sandwich
Belgický chléb, uzené tofu, zeleninový 
tartar, avokádo, pesto ze sušených 
rajčat, lahůdkové droždí *1,6,

240Mango Bowl
Mangové pyré s kokosovým mlékem,
chia semínka, ovoce, limeta, arašídová
granola, kokosové chips, pekany *1,5,8

175

Oříšky k vínu 50g
Jumbo mandle fritované v olivovém
oleji s mořskou solí *8

60

Naše Pomazánka s Chlebem
Vajíčková *1,3,7,10
Tuňáková *1,4,7,11
Hummus dle denní nabídky *1,11 vegan

95

ODPOLEDNÍ APÉRO

SNACK & TAPAS

Marinované Olivy 80g
s bazalkovým pesto, hrudkovitým
tvarohem a praženými semínky *7,11

120

Apéro Prkénko 180g
Parmigiano, Pecorino, Brie, Speck Tyrol, 
Salame Padano, sušené rajče, olivy, chléb *1,7

240

Vejce Benedikt
Pošírované vejce, holandská omáčka, bagel s 
pancettou, salát, cherry rajčata, bylinky *1,3,7,11

170

Sýrová Quesadilla
Čedar, modrý sýr, listový špenát, rajčata, 
Jalapeño, ořechy, nachos, avokádový dip, *1,7,11

265

Uzený Losos & Holand
Opečený bílý chléb, uzený losos, salát,
pošírované vejce, holadnská omáčka, bylinky,
avokádový dip, semínka *1,3,4,7,10,11

255

Nachos & Salsa
Kukuřičné nachos, pikantní salsa s avokádem, 
rajčaty a paprikou, smetanový jogurt *6,7,11

150

Míchačky Tyrol
Tři míchaná farmářská vejce, Tyroslká
šunka, salát, chléb, máslo *1,3,7,

185

Beluga Avo Salát
Černá čočka, avokádo, tvaroh, pošírované 
vejce, rajčata cibule, pesto ze suš. rajčat, 
sezam, balsamico, lanýžový olej, pečivo *1,3,7,11

290

Mexico Breadwich
Trhané hovězí Adobo, čedar, chipotle mayo,
Jalapeño, salsa, nachos, salát a jogurt *1,3,6,7,10,11

240

Míchačky Parmezán
Tři míchaná farmářská vejce, Parmigiano
Reggiano, salát, chléb, máslo *1,3,7

180

Trhané Hovězí v Bagelu
Pancetta, vejce, čedar, rajče, chipotle mayo, salát 
meruňkové chutney, nachos, jogurt *1,3,7,10,11

295

Avo Chleba
Čerstvé avokádo, pošírované vejce, čerstvý 
sýr, salát, cherry rajče, bylinky *1,3,7,11

170

Polévka
dle denní nabídky, do vyprodání 
*alergeny u obsluhy

65

Pancetta & Brie Bagel
Bagel, Pancetta, Brie, rajčta, chipotle mayo, 
salát, nachos, avokádový dip *1,3,7,10,11

195

BRUNCH CELÝ DEN

HLAVNÍ JÍDLA

CHLÉB & SANDWICH

Podáváme od 15 hodin

Chleba, zeleninový tartar, pošírované vejce, 
grilovaný sýr, Tyrol, avo dip, salát, rajče *1,3,7,11 

240Tyrol, Grill Sýr & Vejce 


