Kadý den od 08.00 10.30 hod.

Snídaové menu
VÉ
NO

VÉ
NO
VÉ
NO
VÉ
NO
VÉ
NO

Polévka

Silný kuřecí vývar s domácími žemlovými knedlíčky
Staročeská zelňačka s klobásou, bramborem a zakysanou smetanou

Anglická snídaně

Pečená vejce 3 ks, fazole v tomatové omáčce, grilovaná anglická slanina,
opečená klobáska, máslo, pečivo, káva nebo čaj

155,-

Snídaně Gate

Míchaná vejce 3 ks s mozzarellou, rajčaty a čerstvou bazalkou, čerstvá zelenina s balkánským sýrem,
máslo, pečivo, káva nebo čaj

145,-

Snídaně klasik

Dvě vejce na hniličku, čerstvý tvaroh s pažitkou, šunka, ementál, máslo, rozpečená bagetka,
čerstvá zelenina, káva nebo čaj

149,-

Snídaně pro chlapy

Naše houska, trhané vepřové maso, majonéza s francouzskou hořčicí,
dvě sázená vejce s plátkem opečené slaniny, míchaná zelenina, pečivo, káva nebo čaj

162,-

Sladká snídaně

Domácí křupavé vafle, vanilková zmrzlina, mandlové crumble a jahodová omáčka, káva nebo čaj

135,-

Zdravá snídaně

Domácí müsli (ovesné vločky, mandlové lupínky, chia, slunečnicová semínka, rozinky),
bílý jogurt, jahodová omáčka, 2dcl fresh pomerančové šťávy

135,-

62,69,-

Vajené speciality a snídaová nabídka

VÉ
NO
VÉ
NO

VÉ
NO
VÉ
NO

VÉ
NO

Klasický Hemenex

Opečená šunka se třemi vejci a pažitkou

83,-

Tři vejce do skla

Se sýrem grana padano a rozpečenou bagetkou

99,-

Omeleta vejce 3 ks

S kozím sýrem a čerstvým špenátem, grilovaná cherry rajčata, rukola s jablečným dresingem
Se šunkou a sýrem ementál 

Míchaná vejce 3 ks

Na másle s cibulkou a pažitkou 
Na másle se šunkou, cibulkou a pažitkou 
Na másle s anglickou slaninou, cibulkou a pažitkou 

Club sandwich

Toastový chléb, grilovaná kuřecí prsa, křupavá slanina, sázené vejce, rajče,  
římský salát, okurka, majonéza

Toast croque madame Křupavý toast opečený na másle se šunkou, sýrem a dijonskou hořčicí, sázené vejce 

134,95,72,83,79,135,115,-

Sladké

Domácí jablečný závin 

54,-

Ostatní

Košík pečiva 
Džem Bonne Maman 
Máslo 
Med 

35,35,10,30,-

Smoothie 0,3l

Borůvkové 
Malinové 

115,115,-

Fresh 0,2l

pomeranč
grapefruit
jablko
mrkev
mrkev a jablko

82,82,82,82,82,-

DENNÍ NABÍDKA A HLAVNÍ MENU OD 10.30 HOD.

