• SNÍDANĚ •

• SLADKÁ JÍDLA •

DO 11:00

DO 15:00

Omeleta se šunkou
od kosti

129,-

149,-

3 vejce, sýr Gruyere, hrášek, pečivo

Vejce Benedikt

139,-

2 zastřené vejce, domácí bulka, šunka od
kosti, holandská omáčka, pažitka

Vejce benedikt
s hovězím masem

Snídaňová variace Ollies

2 zastřené vejce, trhané hovězí maso,
domácí sladká brioška, medovo-hořčičný dresink, karamelizovaná cibulka,
holandská omáčka

2 párky, sázené vejce, bílé fazole v
rajčatové omáčce, opečená slanina,
žampiony a rajče, pečivo

Ham and eggs

119,-

2 sázené vejce, opečená šunka od kosti,
pažitka, pečivo

Míchaná vejce

Celozrnné lívance, borůvkové pyré,
zakysaná smetana, vanilka

Kváskový chléb, krémová vaječinka,
sušená vepřová panenka, červená
cibulka, máslový croissant, džem

Obložený chléb
s avokádem

Variace domácích
džemů Ollies

99,-

3 druhy domácích džemů, čerstvé máslo,
máslový croissant a pečivo

• S A L ÁT Y •
P O C E LÝ D E N

169,-

Rýžový salát

• POLÉVKY •

Kváskový chléb, pomazánka z jarní
cibulky, avokádo, ředkvičky, slunečnicové
semínko, rukola, polníček, zastřené vejce

OD 11:00

Drůbeží vývar
Chia pudding s malinami

99,-

49,-

Denní polévka

49,-

Polévka dle denní nabídky

Se zeleninou a játrovými knedlíčky

179,-

Divoká rýže, basmati rýže, avokádo,
mango, granátové jablko, máta, ředkvička
citrusový dresing, oříšková směs-sezam,
mandle, koriandr, římský kmín a pošírované vejce

Varianta bez vejce

Salát se sušenou
panenkou

189,-

Mix salátů, zeleninové chipsy, restovaná
cibulka, nakládané šalotky, sušená
panenka a medovo-horčičný dresing

175,-

Chia semínka, kokosové mléko, domácí
musli, kokos, malinové pyré

Farmářský jogurt
169,-

119,-

169,-

169,-

Pravá anglická snídaně

Domácí celozrnné
lívance

129,-

2 ks opečených párků, medová hořčice,
přílohový salátek, pečivo

3 vejce, čerstvý špenát, sýr Montana,
pažitka, pečivo

Omeleta se švýcarským
sýrem Gruyere

Výběrové párky

129,-

Vyšlehaný jogurt s medem, sezónní
ovoce, banán, domácí musli, oříšky

Žitná kaše s pohankovou
granolou

OD 11:00

Tatarák z uzených rajčat

129,-

Žitná kaše, pohanková granola, sezónní
ovoce, datlový sirup, klasické nebo
sójové mléko

• SA N DW I C H E •

• PŘEDKRMY •
129,-

Rillete crostini

P O C E LÝ D E N

119,-

Vepřový rillette, domácí hořčice, stříbrné
cibulky, cornichon okurky, bagetový
toast s tymiánem

Uzená rajčata , olivy, kapary, červená
cibule, konfitovaný česnek, bylinkový
creme fraiche, bageta

• H L AV N Í C H O D Y •
Hovězí bourguignon

4 ks míchaná vejce ( možnost pouze jen
bílky ), pažitka, opečená slanina, pečivo

259,-

Hovězí chuck roll v silné omáčce z
červeného vína, stříbrné cibulky, žampiony,
mrkev, slanina, bramborové pyré

Bowls s hovězím
trhaným masem
čerstvé ovoce

150g

49,-

šunka od kosti

50g

39,-

čerstvá zelenina

150g

49,-

vejce (z volného chovu)

1 ks

19,-

přílohový salátek

100g

69,-

sýr Montana (strouhaný)

20g

19,-

výběrové párky

1 ks

39,-

pečivový košík

49,-

slanina - 3 plátky

50g

29,-

3ks pečiva

10,-

199,-

Trhané hovězí, fava fazole, nakládaná
šalotka, rukola, černá rýže, ředkvičky,
avokádo, paprikový creme fraiche

Tagliatelle s hráškovým
pestem

169,-

Tagliatelle, hráškové pesto s vlašskými
ořechy a parmazánem, máta, olivový olej,
fava fazole, chilli

Rump steak

339,-

250g rump steak s omáčkou bernaise,
brambory rissolées, konfitovaný česnek

Ollies burger

219,-

149,-

Toustový chléb, sýrový bešamel, sýr
gouda, šunka od kosti

Quiche dle denní nabídky, salátek

Denní torilla
OD 11:00

119,-

Croque monsieur

Denní quiche

Plněná tortilla dle denní nabídky

Variace domácích
pomazánek

Zapečený croissant

Tři druhy domácích pomazánek dle
denní nabídky, čerstvé máslo, 3 plátky
pečiva

Croissant plněný dle denní nabídky

Club Sandwich

159,-

Toustový chléb, bylinková majonéza,
rajčata vierge, ledový salát, kuřecí prsa,
slanina

150g hovězí maso, domácí hořčice,
majonéza z konfitovaného česneku a
karamelizovaného cibule, slanina, ledový
salát, rajče, sýr gruyere
PRO VEGETARIÁNY

PRO VEGANY

BEZ LEPKU

Omáčka navíc:
• Bylinková majonéza
• Medovo horčičný dresing
s creme fraiche
• Domácí hořčice
• Bernaise

19,19,19,39,-

Všechny suroviny byly pečlivě vybírány ze zdravých zdrojů, převážně
z místních farem v Poodří a od špičkových regionálních výrobců.
Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání.

99,-

