RAŇAJKOVÉ MENU
Niečo dobré na každý DEŇ
„poctivé raňajky starých mám“
Domáci koláč podľa dennej ponuky (bábovka, jablková štrúdľa,...)
podávaný s meltou a cigóriou, kakaom alebo čajom

3,50 €

Zastavme sa na chvíľu a ponorme spolu do nostalgických spomienok na detstvo a časy minulé
pri vôni „inej“ kávy.
V minulosti v našich končinách bolo zvykom piť na raňajky a v piatok, pôstnu meltu a cigorku,
kávu vyrobenú z pražených obilnín a koreňa čakanky. Tento nápoj bol typickým ranným
nápojom, ktorý sa dal piť ako čierna horká káva, osladiť cukrom alebo medom alebo dochutiť
mliečkom, kedy vznikla tradičná biela káva. Okrem retro zážitku prospejeme aj svojmu
zdraviu, nakoľko kávovinová zmes čakanky, jačmeňa a žita pomáha tráveniu, obličkám,
upokojuje a vraj aj pomáha pri chudnutí pretože prečisťuje a zároveň zasycuje. Môže sa piť
celodenne, teplá aj studená.

SLADKÉ RAŇAJKY
K menu podávame kávu/čaj a 0,1 l pomarančového freshu.
150 g
150 g
150 g
150 g

Palacinky podávané s džemom, krémovým mascarpone a javorovým sirupom
Ovsené vločky s hrozienkami, čerstvým ovocím a bielym jogurtom / mliekom
Pohánková kaša s lieskovými orechmi, čiernym sezamom, čerstvým ovocím a medom
Cisársky trhanec podávaný s čerstvým ovocím a tvarohom

4,20 €
3,70 €
4,20 €
4,70 €

Pohánka - trojhranný antioxidant vhodný pre celiatikov. Pôvodne potravina chudobných, dnes jedna z najzdravších uznávaných
superpotravín. Je veľmi citlivá na chemikálie, a preto sa môže pestovať len na nekontaminovaných pôdach. Chráni pred voľnými radikálmi,
pretože obsahuje antioxidanty a tiež vzácny vitamín P. Pomáha pri krvácaní, posilňuje žily a cievy, imunitu, no aj potenciu. Pochádza zo
strednej a juhovýchodnej Ázie. Do Európy ju doviezli Mongoli, ktorí ju tu aj značne rozšírili. Všetkého veľa škodí. Ľudia s vysokým krvným
tlakom by ju nemali konzumovať denne.

SLANÉ RAŇAJKY
podávané s malým šalátom, domácim chlebom a žemľou
K menu podávame kávu/čaj a 0,1 l pomarančového freshu.
150 g Pošírované vajcia a lá Benedikt – prezidentské raňajky. Viac Vám povie náš personál
/chrumkavý chlieb s maslom, opečená slanina, pošírované vajce, holandská omáčka/
150 g Opečená šunka s vajíčkom
/slanina s vajíčkami - plátky šunky, alebo slaniny pečenej na panvičke s dvoma vajíčkami a čerstvo mletým
korením/
120 g Anglické raňajky
/1ks volské oko, 3ks mini párky, 2 plátky slaniny, 70 g paradajková fazuľa/
150 g Vaječná omeleta s cibuľou a syrom / alebo miešané vajíčka
/klasika z troch vajec na naštartovanie úspešného dňa s prílohou podľa výberu/
150 g Chrumkavá bageta /šunka – syr /
/čerstvo pečená bageta s pažítkovou majonézou zeleninou /
120 g Syrový croissant /vajíčko - paradajka - rukola; šunka-syr-zelenina/
120 g Humus pasta s avokádom
/ podávaná s pita chlebom, arabským šalátom a smaženým falafelom/

4,70 €

4,50 €
4,70 €
4,50 €
4,50 €
4,00 €
4,50 €

Všetky ceny sú uvedené v € vrátane 20% DPH. Gramáž jedál je uvedená v surovom stave.

EXTRA PRÍLOHY
k raňajkovému menu:
100 g domáci chlieb
50 g maslo, horčica, kečup
60 g žemľa
60 g maslový / syrový croissant
50 g domáci džem / podľa ponuky /
50 g šunka/slanina, šampiňóny, paradajka, vajce/

0,80 €
0,60 €
0,60 €
0,90 €
0,80 €
0,80 €

Zoznam alergénnych zložiek:
1. Obilniny obsahujúce lepok / t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody. 2. Kôrovce a výrobky z nich. 3.
Vajcia a výrobky z nich. 4. Ryby a výrobky z nich. 5. Arašidy a výrobky z nich. 6. Sójové zrná a výrobky z nich. 7. Mlieko a výrobky z
neho. 8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy
a výrobky z nich. 9. Zeler a výrobky z neho. 10. Horčica a výrobky z nej. 11. Sezamové semená a výrobky z nich. 12. Oxid siričitý a
siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l. 13. Vlčí bôb a výrobky z neho. 14. Mäkkýše a výrobky z nich.
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NÁPOJOVÝ LÍSTOK
STUDENÉ NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
0,25 l
0,33 l
0,33 l
0,33 l
0,33 l
0,01 l
0,25 l
0,45 l

CAPPY džús
/pomaranč, jablko, multivitamín/
Minerálna voda Bonaqua /sýtená, jemne sýtená/
Coca Cola, Coca Cola light
Tonic Kinley
Vinea biela
Pomaranč džús 100%
Red Bull /fľaška/
Limonáda
/citronáda, zázvorovo -citrónová, zázvorovo-pomarančová, mätovo-limetková/

1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,00 €
2,50 €
2,00 €

TEPLÉ NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
8g
8g
16 g
8g
8g
8g
8g
8g
8g
8g
8g
2,5 g

Ristretto
Espresso
Espresso doppio
Cappuccino
Espresso Macchiato /mlieko 0,1 l, mliečna pena/
Latte Macchiato /mlieko 0,2 l, mliečna pena/
Frappe /káva, trstinový cukor, mlieko, ľad/
Viedenská káva, šľahačka
Zalievaná káva
Affogato /vanilková zmrzlina/
Horúca čokoláda
Všetky druhy kávy Vám pripravíme aj v bezkofeínovej verzii.
Čaj „VINTAGE“ balený 2,5g /podľa výberu/, čaj z čerstvej mäty alebo zázvoru

Cenník platný od 05.11.2018.
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1,70 €
1,70 €
2,40 €
2,10 €
1,90 €
2,10 €
2,50 €
2,10 €
1,70 €
2,60 €
2,10 €
1,90 €

