KONTINENTÁLNÍ SNÍDANĚ

Výběr slaného a sladkého pečiva, máslo, džem, med, čerstvé ovoce, káva, čaj, džus, voda

AMERICKÁ SNÍDANĚ

Americká snídaně zahrnuje Kontinentální snídani a navíc „Artisan specialitu“
nebo vaječný pokrm dle Vašeho výběru a dále přílohu, ovoce, kávu, čaj, džus, vodu

265

550

Zdravý start

Ovesná kaše, cereálie nebo granola s čerstvým ovocem, mléko, toast, muffin, káva,
čaj, džus, voda

350

THE ARTISAN SPECIALITY
THE ARTISAN VEJCE BENEDIKT



(1,3,7,10)

215

Dvě pošírovaná vejce 63°, slaninové chipsy, Holandská omáčka,
opečený croissant, klíčky

MÍCHANÁ VEJCE S ČERSTVÝM SÝREM



(1,3,7)

235

Tři míchaná vejce s čerstvým sýrem, topinkou z kváskového chleba,
cherry rajčaty, houbami a klíčky

VAFLE S HOVĚZÍM PASTRAMI



(1,3,7,9,12)

215

Vafle, hovězí pastrami, křenová espuma, domácí nakládaná
a fermentovaná zelenina, baby špenát

OMELETA S PRAŽSKOU ŠUNKOU



(1,3,7)

215

Omeleta ze tří vajec, Pražská šunka, hrášek, houby, klíčky hrášku

LOUPÁK S UZENÝM PSTRUHEM



(1,3,4,7)

215

Uzený pstruh, grilovaný loupák, krémový sýr s kefírem, křupavá cibulka, klíčky

OVOCE

za každé

90

za každý

175

Výběr čerstvého krájeného ovoce
Ovocný salát se zázvorem a mátou
Čerstvé lesní ovoce

ZDRAVÝ start dne	
Jogurt s lesním ovocem a granolou [500 cal.]
Ovesná kaše s mlékem, ořechy, třtinovým cukrem a sušeným ovocem [440 cal.]
Cereálie s mlékem – výběr z denní nabídky (1,7,8)
Jogurt – bílý, jahodový, borůvkový [112 cal.] (7)
(1,7,8)

(7,8)

VEJCE Z VOLNÉHO CHOVU – FARMA KOSIČKY
ŠUNKA A VEJCE

195

Tři sázená vejce s Pražskou šunkou, topinka z kváskového chleba, klobásky
Míchaná vejce, uzený losos, chlebové oplatky, pažitka (1,3,4,7)

(1,3,7,8)

OMELETy

195

Omeleta s kozím sýrem, rajčata, špenátové listy, vlašský ořech
Omeleta se šunkou a čedarem (3,7)
Frittata z vaječných bílků, pažitka, rajčata, lokální sýr [210 cal.] (3,7)
Omeleta dle Vašeho přání
Cibule, sýr, rajčata, houby, šunka, slanina, losos, špenát, paprika

(3,7,8)

TEPLÉ PŘÍLOHY
Pečená rajčata s bylinkovou drobenkou
Restované baby brambory
Křupavá slanina z Klíčan
Grilované vepřové klobásky s petrželkou

za každou

85

za každou

90

(1)

(1)

STUDENÉ PŘÍLOHY
Pražská šunka od řezníků z Amaso
Plátky goudy a Lučina (7)
Míchaný salát, domácí oleje a octy

(1)

SLADKÉ
Podmáslové lívance, skořicový tvaroh, lesní ovoce, pampeliškový med (1,3,7)185
Vafle, šlehačka, Nutella, pražené vlašské ořechy (1,3,7,8)185
Crunchy French Toast, strawberry, bananas, Lite syrup [495 cal.] (1,3,7)185

PEČIVO

za každý

Do zlatova pečené dánské pečivo (1,3,7)
Loupák, domácí koláč, croissant, muffin

(1,3,7)

Seznam alergenů: 1. lepek, 2. korýši, 3. vejce, 4. ryby, 5. arašídy, 6. sója, 7. mléko, 8. skořápkové plody,
9. celer, 10. hořčice, 11. sezam, 12. oxid siřičitý a siřičitany, 13. vlčí bob, 14. měkkýši

35

THE ARTISAN NÁPOJE
Vody
Aromatizovaná voda, jablko/okurka/citrónn
Aquilla neperlivá

45

Mattoni perlivá

45

DŽUSY
Čerstvý džus – pomeranč, grapefruit

110

Jablko, grapefruit, brusinka, pomeranč

55

Smoothie banánové nebo jahodové

75

ILLY KÁVA
Čerstvě filtrovaná káva

65

Espresso65
Cappuccino75
Café Latte

85

Horká čokoláda tmavá/bílá

95

ČERNÉ ČAJE „RONNEFELDT“

85

CLASSIC ENGLISH BREAKFAST, výrazný cejlonský čaj
EARL GREY, tóny citrusového ovoce
ČERNÝ ČAJ BEZ KOFEINU

OCHUCENÉ ČAJE „RONNEFELDT“

85

ROOIBOS VANILLA, rooibos z jižní Afriky spojený se sladkými tóny vanilky
RED BERRIES, výběr nejlepšího lesního ovoce
WINTER DREAM, zázvor a meduňka

ZELENÉ ČAJE „RONNEFELDT“

85

JASMINE, výjimečný čaj z jasmínových lístků
CLASSIC GREEN, semi-fermentovaný čaj, bohatá plná chuť, oříškový charakter

BYLINNÉ čaje „RONNEFELDT“
CAMOMILE, ručně sbírané květy heřmánku
VERBENA, výrazné chutě mátového čaje

Dětské menu přes QR kód.

Uvedené ceny jsou v Kč a včetně DPH. Informace o alergenech na požádání o obsluhy.
All prices are in CZK inclusive VAT. Our team will provide you details of food allergens.

85

