
Poznejte bio
Biopotraviny jsou vyprodukovány v souladu s přírodou a úctou k půdě. Nabízí vše ve 
své přirozené podobě, s obsahem všech důležitých látek, vitamínů a je plně zacho-
vána nutriční hodnota potravin. Biozemědělství je přirozený způsob hospodaření, 
kde zemědělci nepoužívají chemikálie ani umělá hnojiva, hospodářská zvířata cho-
vají s ohledem na jejich přirozené potřeby, bez přidávání antibiotik a preventivních 
léků. Používají se zde přírodní hnojiva, tím se zachovává přirozená úrodnost půdy. 
Činnost biofarmářů má pozitivní dopad na kvalitu spodní a povrchové vody, a na 
druhovou rozmanitost. V biozemědělství se nevyužívají geneticky modifikované or-
ganismy. 
Vyzkoušejte svět potravin bez chemie a poznejte přirozenou, plnou chuť potravin. S 
bioproduktem si kromě pravé chuti kupujete poctivou práci všech, kteří se na jeho 
výrobě podíleli, zdravější krajinu, čistější vodu, druhově bohatší zastoupení živoči-
chů i rostlin, přirozenou chuť a v neposlední řadě vlastní zdraví.

S respektem k přírodě
Snažíme se, aby nákupy u nás měly co nejnižší dopad na životní prostředí. Kromě 
používání biopotravin třídíme odpad, a to včetně bioodpadu, tím vracíme půdě 
potřebné živiny. Preferujeme vratné obaly, odebíráme elektřinu z obnovitelných 
zdrojů a používáme ekologické mycí prostředky. Tam, kde je to možné používáme 
recyklovaný, nebo FSC papír. V interiéru jsme upřednostnili ekologické stavební ma-
teriály a FSC dřevo. Přemýšlíme o všem, co děláme, o každém nákupu a snažíme se 
neustále zdokonalovat.

zdravě
Na zdraví zákazníků nám záleží stejně jako na životním prostředí. Proto vaříme  
z biosurovin bez pesticidů a  ,,éček“. Suroviny tak používáme v jejich základní podo-
bě, bez barviv, konzervantů, umělých sladidel a dalších škodlivých látek. Také nepo-
užíváme bílý cukr a pšenici.

Lokálně a Sezónně
Upřednostňujeme nákup surovin z blízkého okolí. Pro zdraví a vnitřní pohodu je 
dobré žít co nejvíce v souladu s přírodou. Jídelníček vytvářený podle sezóny zacho-
vává soulad s přírodními cykly a uchovává se tak těsná vazba mezi námi a prostře-
dím. Člověk se lépe adaptuje na změny, je vyrovnanější a odolnější vůči nemocem. 
Příroda je dokonalá a nabízí přesně to, co v daném ročním období potřebujeme.  
U nás uvidíte, které plodiny zrovna v našich podmínkách rostou. V červnu jahody,  
v červenci maliny a na podzim jablka a dýně. V zimě používáme plodiny, které se dají 
skladovat, zavařit nebo usušit. Proto u nás čerstvé jahody nebo rajčata nenajdete.

BeZ PALMovÉHo oLeje
Palmový olej je získáván lisováním z plodů palmy olejné. Rozsáhlé plan-
táže rapidně přibývají na úkor deštných pralesů a jejich obyvatel, čímž 
dochází k úbytku mnohdy unikátních a také ohrožených rostlinných  
a živočišných druhů. Stejně tak dochází k uvolňování stále většího množství skle-
níkových plynů do atmosféry při vypalování pralesů pro získávání nových plan-
táží. Dbáme na to, aby suroviny, které používáme, neobsahovaly palmový tuk.  
Více na www.stoppalmovemuoleji.cz

BeZ TUŇáka
Poptávka po lososech, tuňácích a dalších rybách neustále roste, zatímco populace 
lovených ryb rapidně klesají, a některé druhy, jako například tuňák obecný, jsou na 
pokraji vyhubení. Chceme, aby se tyto druhy ryb zachovaly i pro příští generace,  
a proto u nás například salát s tuňákem nenajdete.

BeZ MIkroVlnKY
Ohřevem v mikrovlnné troubě se ohřívaná potravina znehodnocuje a má neblahý 
vliv na zdraví. Stejně tak vystavování se mikrovlnným emisím jako takové je zdraví 
velmi škodlivé. U nás ohříváme pokrmy výhradně klasickým způsobem.

DoPorUČUjeme

meNU

Používáme pouze suroviny  
v BIO kvalitě . Myslíme na vaše zdraví  

a na přírodu, a proto vaříme:
 
 • BEZ ÉČEK
 • BEZ GMO
 • BEZ PŠENICE
 • BEZ PALMOVÉHO OLEJE
 • BEZ TUŇÁKA
 • BEZ BÍLÉHO CUKRU
 • BEZ MIKROVLNKY
 • BEZ ŠPATNÉ NÁLADY 

V této kavárně jsou zaměstnáni lidé se  
zdravotním postižením. Vytváříme pracovní 
příležitosti pro osoby výrazně znevýhodněné 

na trhu práce .

Brunch

229 Kč
209 Kč

Cheesecake

65 Kč
79 Kč

Quiche zeleninový (slaný koláč BEZ LEPKU)

68 Kč

Malá polévka (300 ml)
Velká polévka (450 ml)
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Verze s textem I CZ

36 Kč
46 Kč



nedělNí BrUnCH
Velká snídaně nebo malý oběd.

Je pozdě na snídani a na oběd ještě brzy? Vyzkoušejte náš brunch – obložený talíř. 
Výběr všech chutí, sladké a slané.

ne 9:00–15:00

Masový talíř                        229 Kč
Vegetariánský talíř/veganský                       209 Kč

Ochutnávkový talíř, který obsahuje více druhů jídel dle aktuální sezóny. Složení vám 
ráda sdělí obsluha.

sNÍDAně 
Na snídani skutečně záleží. 

Dopřejte si ji kvalitní a nastartujete úspěšně celý den.
pondělí–Sobota 8:00-11:00; neděle 9:00-12:00

sLAnÉ sNÍDAně
Chceme, aby váš den začal co nejlépe. Dejte si vydatnou snídani připravenou  

z biosurovin. Může být i bez lepku.

Míchaná vejce na másle (3 vejce), s žitným kváskovým nebo bezlepkovým 
chlebem *, *** (1, 3, 7)             88 Kč

Vaječná omeleta se sýrem (3 vejce), s žitným kváskovým nebo bezlepkovým 
chlebem *, *** (1, 3, 7) 92 Kč

Slaná palačinka     obsahuje mléko a vejce, plněná sezónní zeleninou  
a sýrem ** (3, 7)   99 Kč

Pomazánka dle aktuální nabídky, s žitným kváskovým nebo bezlepkovým chlebem * 
(1, 3, 7, 9)  64 Kč

Kukuřičné placky se sýrem  (3, 7)  109 Kč

Vejce jsou v BIO kvalitě.

sLADkÉ sNÍDAně
Máte rádi sladké? Dopřejte si zdravou sladkou snídani bez přidaného cukru.

Ovesná kaše se směsí semínek, ořechů a rozinek, slazená datlovým 
sirupem, připravená v mléce (1, 7, 8)  67 Kč

Ovesná kaše se směsí semínek, ořechů a rozinek, slazená datlovým 
sirupem , připravená v ovesném nápoji (1, 8) 72 Kč 

Pohanková kaše se směsí semínek, ořechů a rozinek, slazená datlovým 
sirupem  , připravená v rýžovém nápoji (8)   76 Kč

Sladká palačinka  obsahuje mléko a vejce, palačinky lze na vaše přání připravit 
bez mléka i bez vajec **
 – s tvarohem, rozinkami nebo sezónním ovocem a sirupem (3, 7)  99 Kč
 – s džemem, créme fraiche a sirupem (3, 7) 99 Kč
 –  s hořkou čokoládou, domácí šlehačkou a ořechy (3, 7, 8) 99 Kč

Perníkové lívance             s tvarohem a rozvarem 3ks 119 Kč 
Pro malý hlad možno připravit i 1 nebo 2ks
Granola  domácí zapečené müsli s medem, bílým jogurtem a sirupem (1, 7, 8) 58 Kč

sNÍDAŇovÉ ZVÝHoDněnÉ meNU
Espresso/Americano/sáčkovaný čaj  s palačinkou na sladko dle vlastního 
výběru (3, 7, 8) 130 Kč
Espresso/Americano/sáčkovaný čaj  se slanou palačinkou (3, 7, 8) 130 Kč

 *  Na dostupnost bezlepkového chleba se ptejte obsluhy. 
  Bezlepkový chléb je za příplatek 20 Kč.       
 ** Pohanková mouka.
 *** 1 ks vejce navíc 14 Kč 

OBěDovÉ ZVÝHoDněnÉ meNU
Co takhle BIO oběd? 

Sezónní polévka a quiche se sezónní náplní. 
Po – So 11:00-14:00 

Malé menu
Malá polévka (300 ml) a quiche (slaný koláč)     96 Kč
Velké menu
Velká polévka (450 ml) a quiche (slaný koláč)       106 Kč

Malá polévka (300 ml)        36 Kč
Velká polévka (450 ml)        46 Kč
Polévky podáváme s žitným kváskovým chlebem.
Na vaše přání s bezlepkovým chlebem za příplatek 20 Kč.

Quiche zeleninový (slaný koláč)          68 Kč
Quiche ohříváme v troubě bez mikrovln.

deZerTY, PoCHOUTKY
Když sladké, tak kvalitní. Ochutnejte u nás s láskou vyrobené dezerty

z nejkvalitnějších BIO surovin. Výběr dle denní nabídky.

sLADkÉ

Cheesecake 69 – 79 Kč
Dort z BIO tvarohu z Farmy Struhy, s příchutí dle aktuální nabídky. 

Dort Míša 64 Kč
Oblíbený dezert v BIO kvalitě se 70% čokoládou, třtinovým cukrem a pravou vanilkou.

Brownies  69 Kč
Nový rozměr čokolády. Dezert z kakaa, 70% čokolády a bezlepkové mouky.

Tiramisu  64 Kč
Oblíbený dezert v pohárku, ve kterém se snoubí chuť kakaa a kávy.

Mrkvový dort   69 Kč
Delikátní pochoutka s ořechy a polevou z bílé čokolády.

Tradiční máslový dort                          65 Kč / ks
Upečeno z čerstvě mleté špaldové mouky z Bemagra Malonty
(ořechový/karamelový/kakaový/vanilkový)

Raw dort     59 Kč –  69 Kč
S příchutí dle aktuální nabídky, v závislosti na sezóně. Raw je forma zdravého 
stravování. Znamená, že jídlo nebylo tepelně upraveno nad 42 ˚C, zůstaly tak 
zachovány veškeré živiny a enzymy. Dort je bez cukru, bez lepku, bez laktózy, bez 
vajec, slazen sušeným ovocem nebo sirupem.

sLAnÉ
Něco malého ke svačině nebo k obědu. BIO suroviny mají vyšší výživovou 

hodnotu a opravdovou chuť. Vyzkoušejte!

Quiche  68 Kč  
Francouzský koláč plněný sezónní zeleninovou směsí, zapečený s vejcem a kysanou 
smetanou. Korpus tvoří těsto ze špaldové mouky nebo těsto z bezlepkové mouky, 
jako je pohanková, kukuřičná, rýžová nebo čiroková.

Obložený chlebíček 34 Kč
Sezónní pomazánka na kváskovém žitném chlebu s oblohou.

Obsluha vám ráda sdělí aktuální denní nabídku polévek, quichů a salátů.

Po celý den nabízíme pestrou škálu domácích BIO dezertů a zákusků, 
nahlédněte do vitríny nebo se ptejte obsluhy, ráda vám poradí  

s výběrem.

Vysvětlení ikon u pokrmů:   bezlepkové,  veganské,  doporučujeme

1.  obiloviny obsahující lepek
2.  korýši a výrobky z nich
3.  vejce a výrobky z nich
4.  ryby a výrobky z nich
5.  arašídy a výrobky z nich
6.  sójové boby (sója) a výrobky z nich
7.  mléko a výrobky z něj 
8.  všechny druhy ořechů (mandle,  
 vlašské, lískové, makadamové,  
 para, pistácie, kešu)

9.  celer a výrobky z něj
10.  hořčice a výrobky z ní
11.  sezamová semínka a výrobky  
 z nich
12.  oxid siřičitý a siřičitany
13.  vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14.  měkkýši a výrobky z nich

ALergenY (čísla v závorkách)


