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MOJITO

Domácí bramborové noky a čerstvé špagety

Kromě denní nabídky, též nabízíme

OSVĚŽUJÍCÍ VITAMÍNU PLNÝ MÍCHANÝ NÁPOJ

s kuøecím masem,listovým špenátem,
smetanou a sýrem.

385g

/ 142kč

Špagety carbonara
se slaninou, vaječným žloutkem,
drceným pepøem a parmazánem.

350g

/ 129kč

Těstoviny, také pravidelně objevíte v našem denním menu.

!

Bramborové noky

Bílý Rum,

!

limetka, čerstvá máta,
třtinový cukr a soda
- 92 kč -

Nenu(te se do fitka.
Mnoho žen a mužů tam chodí s
nechutí a z donucení. By! třeba
vlastního. To nemá smysl. Dříve či
později stejně skončíte, protože vás
to nebude bavit. Najděte si radši
jiný sport, nebo jinou fyzickou aktivitu.
Například - příjemná
procházka s exklusivním výhledem
dolů.... Nuselskými schody od I. P.
Pavlova, oživená zdravotní zastávkou v našem malém
restaurantu.

Tuto příjemnou aktivitu si můžete
spestřit výhledem z patra naší
restaurace na adrenalinovou
zatáčku pod viaduktem na konci
Bělehradské ulice. Je - li Vám snad
cesta zpět do schodu plného kopce
nepříjemná, můžete příjemně
strávený den zakončit krátkou
projížïkou tramvají číslo 11, která
k nám zajíždí ve velmi příznivých
intervalech.

Pøílohy k pokrmům
Dušená jasmínová rýže
Vaøené brambory s máslem
Opékané brambory
Bramborové hranolky
Š(ouchané brambory
se slaninou a cibulkou

Mačkané brambory
s nivou, osmaženou slaninoua cibulkou

Ratatouille
restované s houbami na bílém víně

Fazolové lusky
restované se slaninou a česnekem

Oblíbené sladké pokrmy

CAFFE FRAPÉ

Vhodné jako hlavní chod či chutný dezert

Tvarohové knedlíky
ovocné s rozpuštěným máslem a skoøicí.

76kč

Čokoládové fondue
elegantní delikatesa, vhodná
pro dvě osoby s čerstvým ovocem a mátou.

118kč

Horké maliny
s vanilkovou zmrzlinou, šlehačkou
a strouhanou čokoládou.

76kč

Krupicová kaše
se strouhanou čokoládou
a rospuštěným máslem.

76kč

Vyjímečně lahodný
a ojedinělý nápoj
! i s příchutí !

banánu, kokosu,
- 58 kč -

Grilovaná zelenina
Listový špenát
Tatarská omáčka
Kečup
Pepøová ostrá omáčka
Houbová omáčka
BBQ omáčka
Chléb
Pražené mandle (100g)

35kč
35kč
35kč
35kč
35kč
51kč
78kč
56kč
74kč
56kč
21kč
21kč
28kč
28kč
28kč
14kč
66kč

Býval to statný a žádaný muž, pro svou hltavost pivní, zněj zbyl, dnes už jen protivný hemafrodit.
Lékaři z S.Z.O. zveřejnili
výsledky analýzy, která zjistila
přítomnost ženských
hormonů v pivu. Podle této
teorie proměňuje pivo muže v
ženy. Proto doporučují odborníci
pití piva omezit Milovníci
pěnivého moku doufají že
výzkum se mýlil. Vědci však

tvrdí,
že
výsledky
jsou
nezpochybnitelné. Svou teorii
podpořily pokusem, při němž
muselo 1756 mužů vypít šest piv
během jedné hodiny. Při
následné
prohlídce
bylo
zjištěno, že všichni muži, kteří
se experimentu zůčastnili,
přibrali na váze. Navíc také začli

nadměrně, zbytečně a beze smyslu
mluvit, stali se přecitlivělými a
přestali rozumně myslet. Dále se
přeli o malichernosti a odmítali se
omluvit, i když nebyli v právu. A
konečně, nedovedli řídit auto a
nebyli schopni základních sexuálních funkcí. Někteří dokonce
museli sedět při močení.

