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Pro milovníky bezmasé stravy

Domácí limonády

připravujeme chutné a výživné pokrmy z rostlin,
sýrů a vajec, připravené z nejkvalitnějších ingrediencí,
delikátních chutí a vůní plné, které plně uspokojí
i vášnivé masožravce...

vlastní výroby v příznivé ceně a té nejlepší jakosti.

v keramické misce s cuketou,
listovým špenátem, tomaty,
lilkem, smetanou a sýrem.

420g /

134kč

Ratatouille
Elegantní pokrm z francouzské
zeleninové klasiky,
podáváme s rozpékanou bagetou. 300g /

Většina jídel z našeho jídelního lístku se hodí k podání
i vaším dětem. Cena a velikost porce se odvíjí od velikosti a temperamentu
vašeho dítěte. Ptejte se u
personálu naší restaurace..

!

Brambory gratinované

Z ČERSTVÉ MÁTY,
ZÁZVOROVÁ,
OSVĚŽUJÍCÍ CITRONÁDA
A OKURKOVÁ LIMONÁDA
S MONINEM

- 48 kč -

!

124kč

Kuskus
restovaný s lesními houbami,
lilkem, cuketou
a parmazánem.

320g /

128kč

Tortilla
plněná pikantní zeleninou, fazolemi a sýrem,
podáváme s listovým salátem
a chladivou smetanou.
420g /

142kč

Øízečky

Prachuplný chlívník obtěžoval mladé ženy pøi běhání

pøipravené z čerstvé zeleniny,
opékané na olivovém oleji
s česnekem.

Sydney (skookan, vl) Policisté řeší nejenom vraždy či
loupeže. Vyprávět by o tom
mohli strážci zákona z Austrálie. Obrátily se na ně tamní
joggerky, které si stěžovaly, že
jsou při běhání obtězovány.
Příčinou jejich problému však
nebyl, sexuchtivý chlívný muž,

200g /

92kč

100g /

82kč

Smažený sýr
vzpomínka na ,, nekonečně pestré
socialistické pohostinství ”
hermelín, eidam ....... ?

ale místní na pohled vypelichaný,
ale jinak velmi dobře vybavený
klokan, na kterého přišly jarní
choutky. Není žádných pochyb
o tom, co po mně ta stará
nechutná věc chtěla. Otočila
jsem se a viděla jsem ho, jak mě
pronásleduje a má takový
zvláštní hluboký pohled.

Byl velký a budil respekt,
uvedla jedna z rozrušených žen.
Když se ženy navíc snažily
bránit, bylo prý zvíře agresivní.
Místní městská policie slíbila,
že situaci bude monitorovat
a na chlívného klokana si
posvítí.

Vybrané jarní svěžesti plné zeleninové saláty
přirozenou, čerstvou a svěží chutí charakteristické.

Caesar salát
C.k. důstojníkům doporučeno častější
požívání zeleninových salátů
Jisté jak fysiologické, tak i povahové
rysy, pozorovatelné u vepře
domácího, byly vysledovány u
některých c.k. armádních důstojníků.
Zkoumáním podstaty tohoto
podivného jevu došel nejvyšší
zdravotní rada diplomovaný lékař pan
J. Holz k poznatku, že vše zapřičiňuje
patrně nadměrná dávka vepřového ve
stravě štábních důstojníků.

Proto
neprodleně
doporučil
pravidelné požívání větších dávek
čerstvé zeleniny, a to formou
populárních zeleninových salátů,
leč zakázán byl kedluben, který
údajně snižuje rozumové schopnosti.
Jaký bude výsledek tohoto
experimentu vám sdělíme
v nejbližším vydání našich novin.
Evžen Tykev

listový salát s ančovičkovým dresingem,
grilovanými kousky kuøete, opečenou slaninou,

rozpečenámi tousty a parmazánem.

130g /

148kč

150g /

206kč

Zeleninový salát s lososem
filé z norského lososa s čerstvou zeleninou,
sázeným vejcem, a rozpečenou
bylinkovou bagetkou.

Malé zeleninové saláty
rajčatový, okurkový z paprik,
nebo listový salát s opraženou slaninou.

200g /

46kč

