SNÍDAŇOVÉ MENU
10:00 – 12:00
FRANCOUZSKÁ SNÍDANĚ 90,čerstvý croissant, máslo, džem a káva dle Vašeho výběru
BELGICKÉ VAFLE 140,domácí vafle se šlehaným máslem, podávané s malinovým, borůvkovým
nebo javorovým sirupem a slaninou
FRANCOUZSKÝ TOUST 135,tousty obalené ve vejcích a skořici, sypané mandlovými lupínky,
podávané s javorovým sirupem a se slaninou
AMERICKÉ PANCAKES 135,tři velké lívance podávané s našlehaným máslem a
borůvkovým nebo javorým sirupem
OVOCNÉ MUSLI 105,podávané s čerstvým ovocem a s mlékem nebo jogurtem
VAJÍČKA A OMELETY
všechny omelety jsou podávané s hash browns a toustem a
mohou být připraveny pouze z bílků s příplatkem 20kč
UZENÝ LOSOS 180,Norský uzený losos, smetanový sýr,
červená cibule, rajče, kapary
VEGETARIÁNSKÝ SEN 155,tofu, rajče, cibule, špenát,
paprika a sýr feta

WESTERN 160,šunka, paprika, rajče, cibule a
sýr cheddar
THE DISASTER 175,mleté hovězí maso, šunka, slanina,
sýr cheddar, cibule, paprika a
jalapenos papričky

KALIFORNIE 175,avokádo, slanina, švýcarský sýr, rajče a lžíce zakysané
smetany na vrchu s červenou cibulí

SNÍDAŇOVÉ MENU
10:00 – 12:00
AMERICAN CLASSIC 150,tři vejce na jakýkoliv způsob dle Vašeho výběru, podávané se slaninou,
toustem a hash browns
ANGLICKÁ SNÍDANĚ 225,dvě smažená vejce, hash browns, fazole, klobásky, slanina,
grilované žampiony a rajčata, opečený toust
LUMBERJACK 220,tři míchaná vejce, slanina, klobásky, hash browns, dva kusy
francouzského toustu, podávané s javorovým sirupem
NEW YORK FRIED EGG SENDVIČ 155,dvě smažená vejce na toustu, se slaninou, ledovým salátem,
rajčaty, cibulí a hash browns
SAUSAGE EGG BAGEL SENDVIČ 170,dvě smažená vejce na bagelu s klobáskami a sýrem,
podávané s hash browns
BREAKFAST BURRITO 155,tři míchaná vejce, pikantní mleté hovězí maso, cibule, jalapenos papričky a
sýr cheddar, zabalené v pšeničné tortile, podávané s pálivou salsou
a zakysanou smetanou
BAGEL SE SMETANOVÝM SÝREM 60,opečený bagel podávaný se smetanovým sýrem
s Norským uzeným lososem příplatek 60,EXTRA
Slanina
Bagel
Hash Browns

40,40,30,-

Croissant
Miska čerstvého ovoce
Toast s máslem a džemem
Javorový sirup

30,90,40,25,-

