Snídaně	
  
Po	
  celý	
  den	
  

Sendviče s vajíčkem na	
  bagelu	
  dle	
  Vašeho	
  výběru
Vejce, rajčata a sýr čedar (veg) 95
Vejce, slanina a sýr čedar 125
Vejce, karbanátek a sýr čedar 125
Vejce, špenát, žampiony a sýr primátor (veg) 105
Snídaňové Burrito
Velká pšeničná tortilla, sýr chedar a mozzarella , míchaná vajíčka, červená cibule, slanina,
bramborové placky, pinto fazole, zakysaná smetana a středně pálivá salsa 175
Po	
  –	
  Pá	
  do	
  12:00	
  

Wake & Bake Special
Jakýkoliv sendvič s vejcem + překapávaná káva, čaj nebo džus 145

Po	
  celý	
  den	
  

Americké palačinky
Dvě americké palačinky - podávané s máslem a 100% javorovým sirupem 135
s borůvkami 145

Full Monty
Anglická slanina, dvě vajíčka, grilované žampiony a rajčata, pečené fazole,
párečky a mini bagel 189

Francouzský bagel toust
Sladké bagely opečené s máslem, podávané s ovocem a 100% javorovým sirupem 165

Omeleta dle vašeho výběru
S paprikou / rajčaty / cibulí/ krůtími prsy / žampiony / sýrem / špenátem /
jalapeño papričkami, podávaná s americkými bramborovými plackami a mini bagelem 159

Palačinky Karla IV
Dvě smažená vejce, anglická slanina, delikatesní karbanátky, dvě americké palačinky, 100%
javorový sirup, máslo a mini bagel 195

Vejce na objednávku
Tři vejce upravená dle vašeho přání, podávaná s anglickou slaninou nebo párečky,
americkými bramborovými plackami a mini bagelem 145

Míchaná vejce Deluxe
Tři míchaná vejce se špenátem, rajčaty a smetanovým sýrem, podávaná s anglickou
slaninou nebo párky, americkými bramborovými plackami a mini bagelem 175

Bagely	
  z	
  naší	
  pekárny	
  
Bagel
Klasický, sýrový, makový, špenátový, skořicový s rozinkami, rajčatový s bazalkou, cibulový,
česnekový, sezamový, čokoládový, slunečnicový, celozrnný, královský 18

Bagel s máslem a džemem / medem 65 / 70
Bagel se smetanovým sýrem / zeleninovým smetanovým sýrem 65 / 70

Domácí	
  speciality	
  
Podávané	
  s	
  domácími	
  opečenými	
  bramborami	
  nebo	
  malým	
  míchaným	
  salátem	
  nebo	
  mix	
  

Kuřecí guacamole
Grilované kuřecí maso, rajčata, hlávkový salát, jalapeño papričky, guacamole s čerstvým
koriandrem na domácím otoustovaném tmavém chlebu 179

Philly sýrový steak
Tenké plátky hovězího masa s česnekem, paprikou a cibulí zepečené se sýrem na
domácím otoustovaném tmavém chlebu 165

Zdravý tofu burger
Grilované tofu, rukola, ananas, čerstvá bazalka, grilovaná paprika a omáčka Teriyaki na
domácí otoustované sezamové bulce nebo bagelu 155

BBQ kuře burger
Grilovaná kuřecí prsa, hlávkový salát, rajčata a cibule na domácí, otoustované sezamové
bulce nebo bagelu 155

se sýrem a anglickou slaninou 175
Kuřecí Caesar tortilla
Pšeničná tortilla, grilované kuřecí maso, římský salát a domácí Caesar dresing,
parmezán 165

Polévky	
  
Dle aktuální denní nabídky

NOVINKA! Mexická chili kuřecí polévka
Mexická pikantní kuřecí polévka s chili, kukuřicí, fazolemi, rýží, čerstvým koriandrem, tortilla
chipsy a zakysanou smetanou, červená cibulka s koriandrem 75

NOVINKA! Česnečka se sýrem a krutony
Domácí česnečka se slaninou, sýrem a pečenými krutonky 75

Sendviče
Podáváme	
  na	
  bagelu	
  dle	
  Vašeho	
  výběru	
  ,	
  sezamové	
  bulce	
  nebo	
  kváskovém	
  chlebu	
  z	
  naší	
  pekárny.	
  
Pečivo	
  je	
  možné	
  otoustovat.	
  Ke	
  všem	
  sendvičům	
  je	
  možné	
  objednat	
  domácí	
  Americké	
  brambory,	
  
tortilla	
  chipsy	
  se	
  středně	
  pálivou	
  salsou	
  nebo	
  malý	
  zahradní	
  salát	
  v	
  ceně 35

Bagel s uzeným lososem	
  	
  	
  FITNESS!	
  
Uzený losos, smetanový sýr Philadelphia, červená cibule, kapary 165

Caprese FITNESS!
Buffalo mozzarella, rajčata, čerstvá bazalka, rukola, česnekový olivový olej,
dresink balsamico 135

Prosciutto s bazalkou FITNESS!
Prosciutto, mozzarella, rajčata, čerstvá bazalka, česnekový olivový olej a dresink balsamico 155

Klubový krocan
Uzené krůtí maso, anglická slanina, sýr primátor, hlávkový salát, rajčata, červená cibule,
hořčice, majonéza a guacamole 175

BLT
Anglická slanina, hlávkový salát, rajčata, hořčice a majonéza 138

Krocan a sýr
Uzené krůtí maso, sýr, hlávkový salát, rajčata, červená cibule, hořčice a majonéza 125

Sendvič Caesar s grilovaným kuřecím masem
Grilované kuře, římský salát, parmezán a domácí Caesar dresing 155

Zapečené pastrami
Pastrami a americká slanina zapečené se sýrem, rajčata, červená cibule, hořčice a
majonéza 179

Italský vegetariánský
Čerstvá rajčata, sušená rajčata a pesto, vše zapečené s mozzarellou 135

Sendvič s kuřecím masem,ledovým salátem, zapečený s mozzarellou
Zapečený sendvič s grilovaným kuřecím masem, sušenými rajčaty,
čerstvým koriandrem, ledovým salátem, červenou cibulí a limetkovou zálivkou 155

Mexické	
  speciality	
  
Sýrová Quesadilla s pinto fazolemi
Pšeničná grilovaná tortilla, pinto fazole, směs čedaru a mozzarelly, zakysaná smetana,
středně pálivá salsa a guacamole dip 135

Kuřecí Quesadilla Deluxe
Pšeničná grilovaná tortilla, kuřecí směs, směs čedaru a mozzarelly, zakysaná smetana,
salsa a guacamole dip 159

Mexický Kuřecí Wrap s tortilla chipsy a středně pálivou salsou
Pšeničná tortilla, kuřecí směs, pinto fazole, směs čedaru a mozzarelly, ledový salát,
zakysaná smetana, rajčata, středně pálivá salsa a guacamole dip 175

Snídaňové Burrito
Pšeničná tortilla, chedar, míchaná vajíčka s cibulí, slanina, bramborové placky, pinto fazole,
zakysaná smetana a středně pálivá salsa 175

Fitness	
  menu	
  
Špenátový quiche / Krůtí quiche dle	
  denní	
  nabídky	
  	
  	
  
Podáváme teplé se směsí listových salátů, rajčaty, okurkou, cibulí a bazalkovou zálivkou.
Na výběr quiche se špenátem/ s uzenými krůtími prsíčky 115

Talíř Středozemí
Hummus, rajčata, okurka, olivy, olivový olej a mini bagel 119

Caesar salát s grilovaným kuřetem
Římský salát, domácí Caesar dresing , parmezán a krutony 175

Caesar salát s uzeným lososem
Římský salát, domácí Caesar dresing, parmezán a krutony 185

Salát s grilovaným kuřecím masem a sušenými rajčaty
Kuřecí směs se sušenými rajčaty, čerstvým koriandrem a červenou cibulí, podávané se
směsí listových salátů, zeleninou a limetkovou zálivkou 175

Něco	
  navíc	
  
možné	
  přidat	
  k	
  Vaší	
  objednávce	
  

Domácí Guacamole 40g 25
Anglická slanina 90g 49
Americké bramborové placky (2 ks) 35
Americké brambory 150g 35
2 vejce (úprava dle Vašeho přání) 29
Delikatesní karbanátek 100g 49
Anglické klobásky (2 ks) 55
Bagel s máslem 29
Tortilla chips & salsa 45
Salsa 30g 15
Malý zahradní salát 125g 35

Dezerty	
  
Čerstvé domácí dorty z naší pekárny	
  	
  	
  dle	
  denní	
  nabídky	
  	
  	
  85	
  	
  	
  
Sušenka cookie 25 	
  
Banánová bábovka 45
Brownie 49
Čerstvě upečený muffin (borůvkový, čokoládový) dle	
  denní	
  nabídky	
  	
  	
  45
Domácí Cupcake (mrkvový, čokoládový) dle	
  denní	
  nabídky	
  	
  	
  45

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.

Nápoje	
  
Nealkoholické nápoje
Džbánek vody s mátou, citronem a ledem 1 L 35
Domácí limonáda 0,4 l 65
Coca Cola, Coke Zero, Coke Light, Fanta, Sprite 0,33 l / 0,5 l 39 / 49
Kinley Ginger Ale 0.25 l 39
Cappy (pomerančové, jablečné) 0,2 l 45
Nestea (citronový, broskvový, zelený čaj) 0,5 l 49
Bonaqua (neperlivá, perlivá) 0,25 l / 0,5 l 35 / 45
Jarritos – Mexická limonáda 0,3 l 55
Čerstvý pomerančový džus 0,2 l 65
Sklenice mléka 0,3 l 39
Ledová káva 0,25 l 69

Teplé nápoje
Bezedná překapávaná káva s mlékem 69
Espresso / dvojité 59 / 79
Cappuccino / dvojité 69 / 89
Espresso macchiato 59
Caffé Latte / dvojité 79 / 89
Káva bez kofeinu 65
Příchuť do kávy 10
Turecká káva s mlékem 59
Čaj Harney & Sons 55
Čaj s kousky ovoce 65
Čaj z čerstvé máty nebo zázvoru 65
Grog 55
Svařené víno - bílé nebo červené 59
Horká čokoláda 65

Pivo & víno
Pilsner Urquell (lahvové) 12° 0,33 l 65
Corona s limetkou 0,33 l 85
Víno bílé – Veltlínské zelené 0,187 l 55
Víno červené – Svatovavřinecké 0,187 l 55

KAŽDÝ	
  DEN	
  OD	
  17:00h	
  
*** 50% SLEVA NA BAGELY ***

