
LUŠTĚNINY 
Balkánská pikantní čočka(7, 9) 90,- 
(rajčata, papriky, pórek, řapík.celer,chilli) sypaná balk.sýrem 
sýrem 
Cizrna na paprice s rýží(7) 100,- 
Cizrnové kari s batáty(7, 10) 110,- 
a čerstvým špenátem 
Čočka na kyselo s okurkou,(1, 6) 98,- 
cibulkou a plátky rostlinné uzeniny 
Čočka s kořenovou zeleninou(7, 9) 82,- 
Čočka s rýží a zeleninou 88,- 
Fazole bílé na kyselo(9) 73,- 
Fazolový guláš s rýží Basmati 102,- 
(bílé fazole, pórek, česnek, paprika, chilli, drcená rajčata) 
Hrachová kaše s okurkou,(1, 6) 95,- 
cibulkou a plátky rostlinné uzeniny 
Indický DHÁL s rýží Basmati(10)  105,- 
(rajčata,červená čočka,chilli,koriandr,česnek) 
Staročeský KOČIČÁK(1, 6) 95,- 
s brambory, zelím a rostlinnou uzeninou 
Krkonošské fazole 73,- 
(barevné fazole,karotka,kukuřice,paprika,žampióny,česnek) 
Krušnohorská čočka(1,6) 83,- 
(rostlinná uzenina, kysané zelí, čočka) 
Kroupový Kuba(1) 89,- 



se žampióny 
Kubánské fazole(9) 73,- 
Mexické Chilli con Carne(6) 110,- 
(fazole, chilli, papriky, rajčata, kukuřice, pórek) s rýží Basmati 
Pšenice Špalda(1, 6, 7) 72,- 
se zeleninou (karotka,pórek,špenát,cibule,česnek) 
Směs Maroko(1, 6, 9) 95,- 
pohanka, kuskus, uzené tofu a zelenina 
Řáholecké bílé fazole se žampióny(7) 103,- 
(paprika, kukuřice, česnek, smetana, žampióny)a rýží Basmati 
Šoulet s kysaným zelím(1, 6, 9) 88,- 
hrách, kroupy, majoránka, česnek 
 

RIZOTA 
Bulgur se zeleninou,(1,6,7) 109,- 
tempehem a kyselou okurkou, sypaný sýrem 

Houbové rizoto s pórkem,(7) 110,- 
rajčaty, paprikou a čerstvou rukolou, sypané sýrem 

Houbové rizoto s pórkem,(7) 110,- 
rajčaty, paprikou a čerstvou rukolou, sypané PARMEZÁNEM 

Jáhloto se zeleninou,(6, 7) 106,- 
tofu a kyselou okurkou, sypané sýrem 

Libanonský kuskus(1, 10)  92,- 
(kuskus,čočka,fazolové lusky,kukuřice,rajčata,kari) 



Pohankoto se zeleninou(6, 7) 106,- 
tofu a kyselou okurkou, sypané sýrem 

Rizoto s cizrnou,(7, 10) 104,- 
tofu a kyselou okurkou, sypané sýrem 

Rizoto myslivecké(1, 6, 7) 109,- 
s brokolicí, rostl.uzeninou a kyselou okurkou, sypané sýrem 

Rizoto s dýní a cuketou(7) 104,- 
sypané PARMEZÁNEM 

Rizoto s hlívou ústřičnou(7) 114,- 
sypané PARMEZÁNEM a čerstvou rukolou 

Rizoto s chřestem(7) 105,- 
a brokolicí, sypané PARMEZÁNEM 

Rizoto vestfálské(1, 6, 7) 104,- 
s kapustou, tofu a kyselou okurkou, sypané sýrem 

Srbské rizoto se soj.masem(6, 7) 109,- 
a kyselou okurkou, sypané sýrem 

TAGINE marocká směs s dýní,(1, 8) 93,- 
cizrnou,cuketou,rajčaty,rozinkami,mandlemi a celozrnným 
kuskusem kuskusem 

Zahrádkářské rizoto(7) 106,- 
s brokolicí a čerstvým polníčkem, sypané sýrem 

Zeleninové KARI rizoto(6, 7, 10) 109,- 
s tempehem a kyselou okurkou,sypané sýrem 

Zeleninové KARI rizoto(6, 7, 10) 104,- 
s kyselou okurkou,sypané sýrem 



Zeleninové rizoto(6, 7) 109,- 
s tempehem a kyselou okurkou,sypané sýrem 

Zeleninové rizoto(7) 109,- 
s kyselou okurkou, sypané sýrem 

Zeleninové rizoto(6,7) 109,- 
s tempehem a čerstvým polníčkem, sypané sýrem 

 
 

OMÁČKY 
Bramborový guláš(1, 6) 92,- 
s rostlinnou uzeninou 

Brokolicová omáčka(7) 98,- 
s rýží Basmati 

Cizrna na paprice(7) 98,- 
s rýží Basmati 

Cizrnové kari s batáty(7, 10) 108,- 
a čerstvým špenátem 

Dušené robimaso na kari(1, 7, 10) 104,- 
s jablky a rýží Basmati 

Fazolové lusky na smetaně(7) 70,- 
Fazolové lusky na smetaně(7) 101,- 
s vařenými bramborami 



Houbový guláš se soj.masem,(6) 110,- 
hlívou ústřičnou,čerstvým křenem a rýží Basmati 

Hlíva ústřičná na divoko(9) 106,- 
s rýží Basmati 

Indická ostrá směs s rýží ( 10) 110,- 
pórek, cuketa, paprika, česnek, zázvor, karotka, kari 

Koprová omáčka(1, 7, 9) 110,- 
s karbanátkem a celozrnným knedlíkem 

Křenová omáčka(1, 7) 101,- 
s karbanátkem a celozrnným knedlíkem 

Maďarský zeleninový guláš(1,9) 115,- 
(papriky, mrkev, rajčata, zelí, česnek..) s celozrnným knedlíkem 

Maďarský zeleninový guláš(9) 87,- 
(papriky, mrkev, rajčata, bílé zelí, česnek..) 

Orientálská omáčka(1, 6) 108,- 
se seitanem, zeleninou a rýží Basmati 

Pikantní kari se smetanou,(6, 7, 10) 110,- 
zeleninou, žampióny, tofu a rýží Basmati 

Rajská omáčka s čufty(1, 9) 106,- 
a rýží Basmati 

Sojový STROGANOV(6, 7) 108,- 
s rýží Basmati 

Svíčková omáčka(1, 7, 9, 10) 122,- 
s karbanátkem, brusinkami, šlehačkou a celozrnným knedlíkem 

Svíčková - Šumavská(1, 7, 9, 10) 106,- 



s karbanátkem a celozrnným knedlíkem 

Svíčková omáčka(1, 6, 7, 9, 10) 114,- 
se seitanem a celozrnným knedlíkem 

Szegedínský guláš(1, 6, 7) 110,- 
se sojovým masem a celozrnným knedlíkem 

Štěpánská omáčka(1, 6, 10) 110,- 
s robi-masem, tofu, rostl. uzeninou a rýží Basmati 

Španělský ptáček(1, 6, 10) 114,- 
z robi-masa s rýží Basmati 

Znojemská omáčka(1, 6) 110,- 
se seitanem a rýží Basmati 

Zámecká omáčka(7, 9) 108,- 
z hlívy ústřičné s rýží Basmati 

Žampiónová omáčka(7) 104,- 
s rýží Basmati 

 
SMAŽENÉ 
Brokolicové řízečky(1, 7) 104,- 
s bramborovou kaší 

Cuketa v sýrovém těstíčku(1, 7, 10) 110,- 
s bramborovou kaší 

Cuketa v sýrovém těstíčku(1, 7, 10) 110,- 



se šťouchanými bramborami 

Celerové řízečky(1, 7, 9) 98,- 
s bramborovou kaší 

Celerové řízečky(1, 7, 9)  98,- 
se šťouchanými bramborami 

Čevabčiči s cibulí,(1, 6, 10) 105,- 
hořčicí, kyselou okurkou a vařenými bramborami 

FALAFEL 2Ks 86,- 
s vařenými bramborami 

Holandský řízek(1, 6, 7, 9, 10) 120,- 
s bramborovým salátem 

Holandský řízek(1, 6, 7) 110,- 
se šťouchanými bramborami a kyselou okurkou 

Holandský řízek(1, 6, 7) 110,- 
s bramborovou kaší a kyselou okurkou 

Kapustové karbanátky(1, 6, 9, 10) 105,- 
s bramborovým salátem 

Kapustové karbanátky(1, 6, 7) 100,- 
s bramborovou kaší a kyselou okurkou 

Karbanátky z hlívy ústřičné(1, 7) 110,- 
s bramborovou kaší 

Karbanátky z hlívy ústřičné(1, 6, 9, 10) 120,- 
s bramborovým salátem 

Karbanátky z hlívy ústřičné(1) 110,- 
se šťouchanými bramborami 

Květákové řízečky(1, 7) 105,- 



s bramborovou kaší 

Květákové řízečky(1, 7) 103,- 
s vařenými bramborami 

Květák v sýrovém těstíčku(1, 7, 10) 106,- 
s vařenými bramborami 

Květák v sýrovém těstíčku(1, 7, 10) 108,- 
s bramborovou kaší 

 
 
Karbanátek 2ks(1, 9) 84,- 
s vařenými bramborami a kyselou okurkou 

Lilek v sýrovém těstíčku(1, 7, 10) 108,- 
se šťouchanými bramborami 

Lilek v sýrovém těstíčku(1, 7, 10) 108,- 
s bramborovou kaší 

Mrkvové řízečky(1, 6, 9, 10) 101,- 
s bramborovým salátem 

Mrkvové řízečky(1)  95,- 
se šťouchanými bramborami 

Mrkvové řízečky(1, 7)  91,- 
s bramborovou kaší 

Řepné řízečky(1, 6, 7, 9, 10) 98,- 
s bramborovým salátem 

Smažená karotka(1, 7) 88,- 
s bramborovou kaší 

Smažené zelňáčky(1, 6, 9, 10) 111,- 



s bramborovým salátem 

Smažené zelňáčky(1, 6, 7) 101,- 
s bramborovou kaší 

Smažené žampióny(1) 106,- 
s vařenými bramborami 

Smažené žampióny(1) 108,- 
se šťouchanými bramborami 

Smažený celer(1, 7, 9) 88,- 
s bramborovou kaší 

Smažená dýně(1, 7) 99,- 
s bramborovou kaší 

Smažený květák(1,6,7) 120,- 
s vařenými bramborami a tatarskou omáčkou 

Smažený květák(1, 7) 107,- 
s bramborovou kaší 

Smažený květák(1) 107,- 
se šťouchanými bramborami 

Smažený květák(1) 105,- 
s vařenými bramborami 

Smažený sýr(1, 7)  100,- 
se šťouchanými bramborami 

Smažený sýr(1,6,7) 113,- 
s vařenými bramborami a tatarskou omáčkou 

Smažený hermelín(1,6,7) 116,- 
s vařenými bramborami a tatarskou omáčkou 

Smažený hermelín(1, 7)  101,- 



s vařenými bramborami 

Smažený hermelín(1, 7) 103,- 
se šťouchanými bramborami 

Sojové řízečky(1, 6, 9, 10) 105,- 
s bramborovým salátemy 

Sýrové oválky(1, 7, 8, 10) 102,- 
se šťouchanými bramborami 

Sýrové oválky(1, 6, 7, 8, 10) 115,- 
s vařenými bramborami a tatarskou omáčkou 

Sýrové oválky(1, 7, 8, 10) 102,- 
s bramborovou kaší 

Zeleninová sekaná(1, 6, 9, 10) 103,- 
s bramborovým salátem 

Smažené žampióny(1) 104,- 
se šťouchanými bramborami 

Zeleninová sekaná(1, 9) 116,- 
s porcí restované zeleniny a vařenými bramborami 

Zeleninový řízek(1, 7, 8, 9) 100,- 
s bramborovou kaší 

Zeleninový řízek(1, 8, 9) 100,- 
se šťouchanými bramborami 

Zeleninový řízek(1, 6, 8, 9, 10) 110,- 
s bramborovým salátem 

Zeleninové kuličky(1, 7, 9)     95,- 
se šťouchanými bramborami 

Zeleninové kuličky(1, 7, 9)     95,- 



s bramborovou kaší 

Zeleninové kuličky(1, 6, 7, 9, 10) 105,- 
s bramborovým salátem 

Luštěninový karbanátek(1,9)  28,- 
Obilný karbanátek(1,9) 28,- 
Luštěninový a obilný karbanátek (1, 9) 104,- 
s vařenými bramborami a salátem z kysaného zelí 

 

SOJOVÉ SMĚSI 
Asijská směs s ananasem(1, 6, 10) 110,- 
a rýží Basmati 

Čínská směs(5, 6, 8, 10) 110,- 
se sojovým masem a rýží Basmati 

Indická Korma s rýží Basmati(6,7,8) 112,- 
kokos,zázvor,mandle,hrášek,karotka,koriandr 

Japonská směs s tempehem(6) 106,- 
a rýží Basmati 

Kung Pao se seitanem(1, 5, 6) 110,- 
a rýžovými nudlemi 

Kung Pao se seitanem(1, 5, 6) 110,- 
a rýží Basmati 

Orientálská omáčka(1, 6) 106,- 
se seitanem, zeleninou a rýží Basmati 



Seitan na žampiónech(1, 9) 108,- 
a kmínu s rýží Basmati 

Sojová směs LIU(6) 103,- 
s restovanými rajčaty a rýží Basmati 

Sojový guláš s cibulí,(6) 103,- 
kyselou okurkou a rýží Basmati 

Sojový STROGANOV(6, 7) 106,- 
s rýží Basmati 

Sojové nudličky na paprice(6, 7) 98,- 
s rýží Basmati 

Sojové nudličky(6, 7) 73,- 
s italskou směsíIndická ostrá směs s rýží(10) 108,- 
pórek,cuketa,paprika,česnek,zázvor,karotka,kari 

Sojový VRABEC(1, 6) 105,- 
se zelím a bramborovými špalíčky 

Sojový VRABEC(1, 6) 115,- 
s dušeným,kysaným zelím a bramborovými knedlíky 

Sojový VRABEC(1, 6) 115,- 
s dušeným,kysaným zelím a bramborovými špalíčky 

Tofu Čang se zeleninou (6) 110,- 
a rýží Basmati 

Tofu pikantní s bramborem(6,7,8,10) 101,- 
a jogurtovým dresinkem 

Zeleninové ragů(1, 6, 7) 110,- 
s nudličkami seitanu a rýží Basmati 

 



 

SPECIALITY 
Bramborová roláda se špenátem(1) 104,- 
a cibulkou 

Bramborové špalíčky(1, 6) 114,- 
s červeným zelím a salve s tofu na cibulce 

Bramborové špalíčky(1, 6) 114,- 
se špenátem a salve s tofu na cibulce 

Cizrnové kari s batáty(7, 10) 112,- 
a čerstvým špenátem 

Chlupaté knedlíky(1, 6) 114,- 
s červeným zelím a salve s tofu na cibulce 

Chlupaté knedlíky(1, 6) 114,- 
se špenátem a salve s tofu na cibulce 

Knedlíky plněné(1, 6) 114,- 
rostlinnou uzeninou s červeným zelím a cibulkou 

Knedlíky plněné(1, 6) 110,- 
rostlinnou uzeninou se špenátem  a cibulkou 

Knedlíky plněné sýrem(1, 7) 110,- 
se špenátem a cibulkou 

Palačinky se špenátem(1, 6, 7) 106,- 
a rostlinnou uzeninou na cibulce 

Palačinky s grilovanou zeleninou 120,- 
opraženými oříšky, bazalkovým pestem a parmezánem (1,7,8 ) 



Papriky plněné čočkou(7) 115,- 
a balkánským sýrem s bramborovou kaší 

Pečené batáty s dýní, brokolicí(10) 110,- 
a mangovým pyré (kari, tymián, skořice) 

Pečené kapustičky s dýní, batáty(10) 113,- 
a mangovým pyré (kari, tymián, skořice) 

Plněná cuketa(1, 6, 7, 9) 108,- 
se zálivkou a bramborovou kaší 

Plněný llilek(1, 6, 7, 9) 108,- 
se zálivkou a bramborovou kaší 

Plněné cuketové komínky(1, 6, 7) 115,- 
zapečené s mozzarellou - bramborová kaše 

Plněný paprikový lusk(1, 9) 118,- 
s rajskou omáčkou a celozrnným knedlíkem 

Plněný řecký lilek(7) 118,- 
(paprika,rajčata,oregáno,balkánský sýr) s bramborovou kaší 

Plněný kapustový závitek(1, 6, 7) 107,- 
se zálivkou a bramborovou kaší 

Plněný kapustový závitek(1, 6) 107,- 
se zálivkou a šťouchanými bramborami 

Plněný zelný list(1, 9) 105,- 
se zálivkou a bramborovou kaší 

Sojový VRABEC(1, 6) 108,- 
s dušeným,kysaným zelím a bramborovými knedlíky 

Sojový VRABEC(1, 6) 108,- 
se zelím a bramborovými špalíčky 



STEAK z robi-masa s broskví(1, 6, 7) 125,- 
mozzarellou, zálivkou, čerstvou zeleninou a pečenými 
bramborami 

STEAK z robi-masa s broskví(1, 6, 7) 125,- 
mozzarellou a pečenými bramborami 

STEAK z robi-masa s ananasem(1, 6, 7) 125,- 
nivou, zálivkou,čerstvou zeleninou a pečenými bramborami 

Španělský ptáček(1, 6, 10) 110,- 
z robi-masa s rýží Basmati 

Špekové knedlíky(1, 6, 7) 110,- 
s červeným zelím a cibulkou 

Tofu pikantní s bramborem(6, 7, 8, 10) 101,- 
a jogurtovým dresinkem 

Zeleninový špíz s lilkem,(1, 6, 7) 115,- 
cuketou,salve,tofu,jogurt.dresinkem a pečenými bramborami 

 

TĚSTOVINY 
Apeninské těstoviny(1, 7, 8) 95,- 
s nivou a vlašskými ořechy 

Fleky s uzeným tofu,(1, 6) 96,- 
rostlinnou uzeninou a zelím 

Halušky s brynzou(1, 7) 106,- 
a podmáslím 

Halušky se zelím,(1, 6) 104,- 



rostlinnou uzeninou a uzeným tofu 

Halušky se špenátem,(1, 7) 104,- 
sýrem a smetanou 

Halušky s cibulkou(1, 6) 104,- 
a rostlinnou uzeninou 

Špagety neapolské(1, 6) 110,- 
s brokolicí a uzeným tofu, sypané PARMEZÁNEM 

Špagety s boloňskou omáčkou(1, 6, 7) 110,- 
sypané PARMEZÁNEM a čerstvou bazalkou 

Špagety s cizrnovou omáčkou(1, 6, 7) 110,- 
sypané sýrem 

Špagety s lesnickou(1, 7) 106,- 
omáčkou, sypané sýrem 
 

Těstoviny s houbami(1, 7) 101,- 
a smetanou 

Těstoviny se špenátem,(1, 7) 96,- 
paprikou a rajčaty, sypané sýrem 

Těstoviny Sicilské(1, 7) 110,- 
(lilek, paprika, rajčata) sypané PARMEZÁNEM 

Těstoviny Turínské(1, 7) 101,- 
(rajčata,papriky,olivy,cuketa) sypané PARMEZÁNEM 

Těstoviny s brokolicovou (1, 7) 103,- 
omáčkou 

Těstoviny s hlívou ústřičnou,(1, 7) 98,- 
žampióny a rajčaty,sypané sýrem 



Tofu fleky s rostlinnou uzeninou,(1, 6) 96,- 
pórkem a uzeným tofu a okurkou  

 

ZAPEČENÉ TĚSTOVINY 
Zapečené LASAGNE(1, 6, 7) 114,- 
s boloňskou směsí a mozzarellou 

Zapečené LASAGNE(1, 7) 109,- 
s RATATOUILLE a mozzarellou 

Zapečené LASAGNE(1, 7, 8) 110,- 
špenátové s mozzarellou 

Zapečené LASAGNE(1, 7, 8) 110,- 
se zeleninou a mozzarellou 

Zapečené LASAGNE(1, 7, 8) 113,- 
se žampióny, paprikou, pórkem, špenátem a mozzarellou 

Zapečené těstoviny(1, 7,) 103,- 
se zeleninou a balkánským sýrem 

Zapečené těstoviny(1, 6, 7) 105,- 
s brokolicí, rostlinnou uzeninou a mozzarellou 

Zapečené těstoviny(1, 6, 7) 105,- 
myslivecké se sojovým masem a mozzarellou 

Zapečené těstoviny(1, 7) 105,- 
s brokolicí a mozzarellou 

Zapečené těstoviny(1, 7) 103,- 
se špenátem, rajčaty, žampióny, paprikou a nivou 

Zapečené těstoviny(1, 7) 103,- 



s RATATOUILLE a mozzarellou 

Zapečené těstoviny(1, 7) 105,- 
se zeleninou, žampióny a nivou 

Zapečené těstoviny(1, 7) 101,- 
se zeleninou, oregánem a mozzarellou 

Zapečené těstoviny(1, 7) 103,- 
se žampióny a mozzarellou 

 
 
 

ZAPEČENÉ ost. 
Zapečená brokolice(7, 8) 105,- 
s květákem, bramborami a mozzarellou 

Zapečená kapusta(1, 6, 7) 101,- 
s rostlinnou uzeninou, rajčaty a mozzarellou 

Zapečená rajčata s vločkami(1, 7)  95,- 
a kukuřicí na olivovém oleji s balkánským sýrem a mozzarellou 

Zapečená MUSAKA(7) 113,- 
(lilek,cuketa,cizrna,žampióny,rajčata,čočka,mozzarella) 

Zapečené  brambory(7) 105,- 
s brokolicí a mozzarellou 

Zapečené brambory(7) 105,- 
s rajčaty a nivou 

Zapečené brambory(7) 105,- 



se špenátem, rajčaty, nivou a mozzarellou 

Zapečené brambory(7) 105,- 
se zeleninou a balkánským sýrem 

Zapečené brambory(7) 101,- 
s CUKETOU, DÝNÍ a mozzarellou 

Zapečené Francouzské brambory 105,- 
s rostlinnou uzeninou,uzeným tofu a sýrem (1,6,7) 

Zapečené brambory ČULAK(7) 105,- 
s koprem, bešamelem a mozzarellou 

Zapečené brambory(1, 6, 7) 105,- 
SEDLÁCKÉ s rostlinnou uzeninou a nivou 

Zapečené lilky s rajčaty,(7) 113,- 
cuketou a balkánským sýrem 

Zapečený celer s tofu,(6, 7, 9) 98,- 
smetanou a mozzarellou 

Zapečený HOUBOVNÍK(7) 108,- 
s hlívou ústřičnou, žampióny a kyselou okurkou 

Zapečený květák(7) 105,- 
s brambory a mozzarellou 

Zapečený PREJT(1,7) 108,- 
čočkovo-kroupový se zelím a vařenými bramborami 

Zapečený rýžový DŽUVEČ(6, 7) 105,- 
s lusky,rajčaty,paprikou,pórkem a mozzarellou 

 



ZELENINY 
Brokolice se sýrovou omáčkou(7) 78,- 
Brokolicová kari směs(6, 10) 75,- 
Cizrnové kari s batáty(7, 10) 112,- 
a čerstvým špenátem 

Dušená BAVORSKÁ zelenina 74,- 
(fazolové lusky, brokolice, kukuřice, karotka, paprika) 

Dušená brokolice(7) 85,- 
na česneku a olivovém oleji, sypaná mozzarellou 

Dušená dýně HOKKAIDÓ (6,10) 103,- 
s karotkou, natural TOFU a vařenými bramborami 

Dušené fazolové lusky(7,8) 100,- 
na másle s  karotkou a vařenými bramborami 

Dušená karotka s robi-masem(1, 7, 9) 74,- 
na rozmarýnu  

Dušená selská kapusta(6) 103,- 
s uzeným tofu a vařenými bramborami 

Dušená karotka(7) 73,- 
v bylinkové smetaně 

Dušená zelenina MEXIKO 106,- 
(karotka, kukuřice, paprika,fazole, chilli)s vařenými bramborami 

Dušená zeleninová směs 70,- 
(karotka, kukuřice, hrášek) 

Dušená zeleninová směs (7) 105,- 



s cizrnou (karotka,rajčata,papriky,špenát,pórek)s rýží Basmati 

Dušená zeleninová směs(7, 9, 10) 77,- 
ve smetanové omáčce s nivou 

Dušená zeleninová směs(7) 70,- 
(papriky, rajčata, brokolice, fazolové lusky, karotka) 

Dušená zeleninová směs 75,- 
s oregánem (karotka, kapusta, zelí, petržel, hrášek) 

Dušená zeleninová směs(7) 72,- 
(karotka, květák, brokolice, kukuřice, hrášek) 

Dušené brokolicové soté(7) 75,- 
Dušené fazolové lusky na kari(10) 70,- 
Dušený hrášek na karamelu(1, 6, 7) 72,- 
se smetanou a rostlinnou uzeninou 

Dušený květák s hráškem(7, 10) 70,- 
a kukuřicí na smetaně 

Dušená karotka s květákem(7) 102,- 
a vařenými bramborami) 

Dušená karotka s hráškem (7) 98,- 
na másle s vařenými bramborami 

Dušená RYCHTÁŘSKÁ směs 72,- 
na česneku s kapustou 

Fazolové lusky na smetaně(7) 101,- 
s vařenými bramborami 

KABÁB z dýně na česneku(10) 106,- 
s vařenými bramborami 

KABÁB z dýně na česneku(10) 75,- 



Paprikové lečo(1, 6) 80,- 
s rostlinným salámem, uzeným tofu a rajčaty 

Pečená dýně s karotkou(7) 108,- 
 a červenou řepou na olivovém oleji s bramborovou kaší 

Pečená dýně s karotkou 106,- 
 a červenou řepou na olivovém oleji s vařenými bramborami 

Pikantní zeleninová směs(1,6) 114,- 
(žampióny, paprika, pórek, rajčata) s BRAMBORÁČKY(4ks) 

Pikantní KARI se smetanou,(6, 7, 10) 108,- 
zeleninou, žampióny, tofu a rýží Basmati 

RATATOUILLE  110,- 
(lilek, cuketa, rajčata, paprika) s vařenými bramborami 

RATATOUILLE (7) 112,- 
(lilek, cuketa, rajčata, paprika) s bramborovou kaší 

SABDŽÍ brokolicové(10) 72,- 
(karotka, cuketa, brambory, červená čočka) 

SABDŽÍ cuketové(10) 79,- 
SABDŽÍ květákové(7, 10) 72,- 
SABDŽÍ letní(7,9,10) 77,- 
(paprika, květák, rajčata, brokolice) 

SABDŽÍ zimní(10) 79,- 
(zelí, brokolice, paprika, karotka, červená čočka) 

SABDŽÍ s lilkem 79,- 
TAGINE marocká směs 92,- 
s HOKKAIDÓ, cizrnou, cuketou, rajčaty, rozinkami a mandlemi 



Zeleninová směs Bolzano(9) 76,- 
(paprika, rajčata, bílé zelí, karotka, červená čočka) 

Zeleninová směs PROVENCE(1, 6, 7) 119,- 
s jogurtovým dresinkem a pečenými bramborami 

Zeleninová směs na KARI(7, 10) 110,- 
(cuketa, paprika, mrkev, rajčata) s rýží Basmati 

Zeleninové SOTÉ s tofu(6, 7) 108,- 
(cuketa, paprika, mrkev, rajčata) s vařenými bramborami 

Zeleninové SOTÉ s tofu(6, 7) 108,- 
(cuketa, paprika, mrkev, rajčata) s rýží Basmati 

Zeleninové ragů(1, 6, 7) 107,- 
s nudličkami seitanu a rýží Basmati 

Zeleninový salát MIX(6, 7) 105,- 
s restovaným tempehem, sušenými rajčaty, oříšky, 
balsamicovým glazé, olivovým olejem a mozzarellou 

Zeleninový salát s olivami,(1, 7) 105,- 
sušenými rajčaty, bazalkovým pestem, krutóny 
a PARMAZÁNEM 

 

SLADKÉ 
Banánová HALVA(1, 7, 8) 82,- 
s rozinkami, ořechy a broskví 

Borůvková HALVA,(1, 7, 8) 82,- 
přelitá jogurtem, sypaná mandlemi 



Bavorské vdolečky s povidly,(1, 7) 85,- 
a smetanou, sypané tvarohem 

Dukátové buchtičky(1, 7) 80,- 
s vanilkovým krémem 

Jahodová HALVA,(1, 7) 82,- 
přelitá jogurtem, sypaná čerstvými jahodami 

Krupicová kaše s ovocem(1, 7, 8) 70,- 
a čokoládou, přelitá máslem 

Krupicová kaše (1, 7, 8)    70,- 
s čerstvými jahodami a čokoládou, přelitá máslem 

Knedlíky tvarohovo-bramborové(1, 7) 89,- 
se ŠVESTKAMI, smetanou a máslem,sypané tvarohem 

Knedlíky tvarohovo-bramborové(1, 7)    89,- 
s ČERSTVÝMI JAHODAMI, smetanou a máslem,  sypané 
tvarohem 

Knedlíky tvarohovo-bramborové(1, 7) 89,- 
s ČERSTVÝMI MERUŇKAMI, smetanou a máslem 
sypané tvarohem 

Ovocné knedlíky(1, 7)   89,- 
z bramborovo-tvarohového těsta plněné jablky se skořicí,  
přelité tvarohem a máslem 

Kynuté borůvkové knedlíky(1, 7) 89,- 
se smetanou, přelité máslem a sypané tvarohem 

Lívanečky s jahodovým(1, 7) 79,- 
džemem, přelité smetanou 
  

Moravské LOKŠE s povidly, (1, 7) 78,- 



smetanou a mákem 

Ovesná vločková kaše(1, 7,8) 70,- 
s ovocem a vlašskými ořechy 

Palačinky s ovocem,(1, 7) 85,- 
čokoládou a šlehačkou 

Palačinky s borůvkami,(1, 7)    85,- 
čokoládou a šlehačkou 

Palačinky s jahodami,(1, 7) 85,- 
čokoládou a šlehačkou 

Palačinky s tvarohem (1, 7) 85,- 
čerstvými jahodami, šlehačkou a čokoládou 

Pohanková kaše(7, 8) 70,- 
s jablky, rozinkami a skořicí 

Rýžová kaše s jahodami(7) 75,- 
a čokoládou 

Rýžová kaše s borůvkami(7) 75,- 
a čokoládou 

Rýžový nákyp s jablky,(7) 82,- 
švestkami a meruňkami 

Rýžová kaše(7) 75,- 
s malinovým přelivem a čokoládou 

Rýžová kaše(7) 75,- 
s jablkovým pyré se skořicí 

Rýžová kaše s ovocem(7) 75,- 
a čokoládou 

Sladké rizoto s broskvemi(7) 72,- 



jablky, rozinkami, švestkami, přelité jogurtem 

Šišky tvarohovo-bramborové(1, 7) 75,- 
s mákem, přelité máslem 

Švestkové knedlíky(1, 7) 89,- 
se smetanou a máslem, sypané tvarohem 

Těstoviny s mákem,(1, 7) 70,- 
přelité máslem 

Tyrolský knedlík s povidly,(1, 7) 80,- 
mákem a vanilkovým krémem 

Zapečený JÁHELNÍK(7) 79,- 
s jablky, švestkami a meruňkami 

Žemlovka s jablky(1, 7) 85,- 
tvarohem a skořicí 

 

POLÉVKY 
  

Polévka BORŠČ(7, 9)   40,- 
se zakysanou smetanou 

Polévka bramboračka(9) 40,- 
Polévka brokolicový krém(1, 7, 8) 38,- 
s krutóny 

Polévka burgundská 38,- 
z cukety a rajčat 

Polévka celerový krém(1, 7, 9) 35,- 



s krutóny 

Polévka cuketový krém(1, 7, 8) 38,- 
s krutóny 

Polévka česnečka(1) 35,- 
s kroupami 

Polévka česnečka(1, 7) 35,- 
se sýrem a krutóny 

Polévka čočková(9) 38,- 
Polévka dýňový krém(7) 40,- 
Polévka dršťková(6) 40,- 
s hlívou ústřičnou 

Polévka fazolačka 38,- 
z tmavých fazolí 

Polévka fazolačka havířská(7) 35,- 
Polévka frankfurtská(1, 6, 7) 40,- 
s rostlinnou uzeninou 

Polévka francouzská(1) 35,- 
s brokolicí a nudlemi 

Polévka GASPACHO(1) 38,- 
španělská rajčatová, osvěžující polévka studená 

Polévka gulášová(1, 6) 40,- 
s rostlinnou uzeninou 

Polévka horské KYSELO(1, 7) 40,- 
z chlebového kvásku se žampióny 

Polévka houbovka(7) 38,-  
se žampióny 



Polévka hrachová(1) 35,- 
s krutóny 

Polévka hráškový krém(1, 7) 35,- 
s krutóny 

Polévka hrstková(1, 9) 38,- 
s pohankou, čočkou a fazolemi 

Polévka italská MINESTRA(9) 38,- 
Polévka kapustová 35,- 
Polévka kulajda s tofu(6, 7) 40,- 
Polévka květáková(8) 38,- 
Polévka mrkvová(7)    35,- 
Polévka pohanková(9)    35,- 
Polévka pórková(7) 35,- 
 
Polévka rajčatová(9) 35,- 
s rýží 

Polévka sečuánská(10) 35,- 
s červenou čočkou a rýží 

Polévka selská z podmáslí(1, 6, 7) 35,- 
se žampióny 

Polévka špenátová 35,- 
Polévka toskánská(1, 6) 38,- 
s rostlinnou uzeninou a fazolemi 

Polévka z červené čočky 35,- 



Polévka z řapíkatého celeru(7, 9) 35,- 
s krutóny 

Polévka zahradnická 35,- 
s lusky, rajčaty a žampióny 

Polévka zeleninová(1, 7, 9) 35,- 
s ovesnými vločkami a smetanou 

Polévka zeleninová ÁNANDA(10) 38,- 
s červenou čočkou 

Polévka zeleninová s misem,(1, 6) 38,- 
cizrnou a brokolicí 

Polévka zeleninový vývar(1, 9) 35,- 
s fritátovými nudlemi 

Polévka zeleninový vývar(1, 9) 35,- 
s krupicovými noky 

Polévka zeleninový vývar(1, 9) 35,- 
s nudlemi 

Polévka zeleninový vývar(1, 9)  35,- 
s drožďovými knedlíčky 

Polévka zeleninový vývar(1, 6) 35,- 
s tofu a nudlemi 

Polévka zelná s tofu(6, 7) 35,- 
Polévka zelňačka(1, 6, 7) 40,- 
s rostlinnou uzeninou 

 
 



 

PŘÍLOHY 
BIO vajíčko(3) 15,- 
Bramborový salát(6, 9, 10) 40,- 
Celozrnný knedlík(1) 28,- 
Rýže BASMATI 28,- 
Brambory vařené 28,- 
Brambory pečené v troubě 30,- 
Bramborová kaše(7) 30,- 
Bramborová placka 1ks(1) 18,- 
Bramborák 1ks(1) 10,- 
Pohanka tmavá 28,- 
Kuskus celozrnný(1) 28,- 
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	s vařenými bramborami a tatarskou omáčkou
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	pórek,cuketa,paprika,česnek,zázvor,karotka,kari
	se zelím a bramborovými špalíčky
	s dušeným,kysaným zelím a bramborovými knedlíky
	s dušeným,kysaným zelím a bramborovými špalíčky
	a rýží Basmati
	a jogurtovým dresinkem
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	a cibulkou
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	zapečené s mozzarellou - bramborová kaše
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	se zálivkou a šťouchanými bramborami
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	z robi-masa s rýží Basmati
	s červeným zelím a cibulkou
	a jogurtovým dresinkem
	cuketou,salve,tofu,jogurt.dresinkem a pečenými bramborami
	s nivou a vlašskými ořechy
	rostlinnou uzeninou a zelím
	a podmáslím
	rostlinnou uzeninou a uzeným tofu
	sýrem a smetanou
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	s brokolicí a uzeným tofu, sypané PARMEZÁNEM
	sypané PARMEZÁNEM a čerstvou bazalkou
	sypané sýrem
	omáčkou, sypané sýrem
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