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BEZMASÉ POKRMY

Dušené

* guláš připravený na cibulovém základě z brambor, hub a koření

Bramborový guláš s houbami 300g 473105 vegetarián i vegan 1,740 Kč

* mražený hrášek s mrkví podušený na másle podávaný s vařenýn vejcem (2 ks)

Hrášek s karotkou dušený na másle s vejcem 280g 473173 bez lepku a vegetarián 3,760 Kč

Smažené

* plátky ovařeného celeru obalené v trojobalu a usmažené do světle nazlátlé barvy

Celer smažený 140g 474063 vegetarián 1,3,940 Kč

* porce ovařeného květáku obaleného v trojobalu a usmaženého do světlé nazlátlé barvy

Smažený květák 200g 474087 vegetarián 1,340 Kč

* směs z povařené pomleté zeleniny vytvarovaná do tvaru karbanátků (porce 2 ks)

Zeleninový řízek smažený 120g 474090 vegetarián 1,3,940 Kč

* porce ovařeného květáku obaleného v trojobalu a usmaženého do světlé nazlátlé barvy

Smažený květák MR 200g 474120 vegetarián 1,340 Kč

* čerstvě usmažené žampóny obalené v klasickém trojobalu

Smažené žampiony 160g 474151 vegetarián 1,350 Kč

* porce usmaženého sýra v trojobalu, lidově "Smažák"

Smažený sýr 120g 474189 vegetarián 1,3,760 Kč

* rozkrojený hermelín obalený v mouce, vejci a strouhance, usmažený dozlatova

Smažený hermelín 120g 474192 vegetarián 1,3,770 Kč

Zelenina

* uvařený květák rozdělaný na menší růžičky, orestovaný na oleji spolu s cibulí a vejci

Květákový mozeček 200g 475098 bez lepku a vegetarián 340 Kč

* uvařená čočka podušená s osmaženou cibulkou servírovaná spolu s vařeným vejcem (2 ks)

Čočka na kyselo s vejcem 380g 475100 1,360 Kč

* fazolové lusky podušené na másle zjemněné smetanou

Fazolové lusky na smetaně 310g 475317 vegetarián 1,7100 Kč

* grilovaná zelenina na středozemní způsob

Grilovaná zelenina 150g 475476 bez lepku a vegan160 Kč

* grilovaná zelenina na středozemní způsob

Grilovaná zelenina 200g 475635 bez lepku a vegan210 Kč

Tradiční kuchyně

* okořeněný plísňový sýr zabalený do alobalu a grilovaný v troubě

Grilovaný sýr v alobalu 100g 477174 vegetarián 160 Kč

Speciality

* uvařený bulgur promíchaný s orestovanými kousky cukety, mrkve, pórku, cibule a uzeného tempehu

Bulgur se zeleninou a uzeným temphem 400g 478207 vegetarián i vegan 1,770 Kč

* okořeněný hermelín zabalený do alobalu a grilovaný v troubě

Hermelín grilovaný v alobalu 100g 478222 vegetarián 180 Kč

* lasagne zapečené s čerstvým Baby špenátem, ricottou a sýrem parmezán

Lasagne se špenátem a ricottou 400g 478285 vegetarián 1,790 Kč

* bramborové noky s omáčkou ze čtyř druhů tradičních italských sýrů

Gnocchi Quattro Formaggi 400g 478334 vegetarián 1,3,7110 Kč

* lasagne prokládané lilkem, cuketou, olivy a mozzarellou zapečené parmezánem

Zeleninové lasagne s rajčatovou omáčkou 400g 478372 vegetarián 1,7120 Kč

* bramborové noky s omáčkou z originální směsí sýrů Formaggio per Pasta

Gnocchi Quattro Formaggi 400g 478396 vegetarián 1,3,7130 Kč

Rauty (malé porce)

* směs z povařené pomleté zeleniny vytvarovaná do tvaru karbanátků

Zeleninový řízek smažený 60g 479019 1,3,925 Kč

* směs z povařené pomleté zeleniny vytvarovaná do tvaru karbanátků (porce 2 ks)

Zeleninový řízek smažený 120g 479037 vegetariánské 1,3,950 Kč

* bramborové noky s omáčkou ze čtyř druhů tradičních italských sýrů

Gnocchi Quattro Formaggi 200g 479167 vegetariánské 1,3,760 Kč

* lasagne prokládané lilkem, cuketou, olivy a mozzarellou zapečené parmezánem

Zeleninové lasagne s rajčatovou omáčkou 200g 479187 vegetariánské 1,760 Kč

* grilovaná zelenina na středozemní způsob

Grilovaná zelenina 100g 479318 vegetarián i vegan100 Kč
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