
CAFÉ & CREPERIE POD VĚŽÍ
BAGELY

6 Plátky rajčat a mozzarelly, krémový sýr, pesto, bazalka 185,-

7 Pražská šunka, eidam, krémový sýr, salát, rajče 195,-

8 Uzený losos, kapary, krémový sýr, kopr, rukola, citron 215,-

9 Vejce, slanina, krémový sýr, salát, rajče 195,-

GALETTES - SLANÉ PALAČINKY
BEZLEPKOVÉ ze 100% pohankové mouky

10 Mozzarella, plátky rajčat, tomatové pyré, bazalkové pesto 185,-

11 4 druhy sýrů - eidam, camembert, roquefort, mozzarella 205,-

12 Šunka od kosti, eidam, vejce, tomatové pyré 205,-

13 Slanina, listový špenát, roquefort, vejce 215,-

14 Chorizo, sušená rajčata, mozzarella, olivy 195,-

15 Camembert, brusinky, jablko, ořechy 195,-

16 Grilované kuře, listový špenát, camembert 225,-

17 Uzený losos, listový špenát, čerstvá smetana 225,-

18 Kozí sýr, hruška, mascarpone, ořechy, med 215,-

VAFLE DE LUXE

20 Jahody, vanilková zmrzlina, čokoládová omáčka, šlehačka 195,-

21 Reese's , banán, nutella, griliáš, karamelová omáčka 215,-

22 Lesní plody, bílý jogurt, jahodový sorbet, mandle, šlehačka 195,-

CRÊPES - SLADKÉ PALAČINKY

23 Čerstvá citronová šťáva, cukr, máslo, šlehačka 125,-

24 Jablka, skořice, rozinky, karamel, šlehačka 155,-

25 Karamel, vlašské ořechy, vanilková zmrzlina 165,-

26 Nutella, banán, jahody, šlehačka 185,-

27 Borůvky, mascarpone, vanilková zmrzlina 185,-

28 Maliny, mascarpone, čokoládová omáčka 185,-

29 Maliny, vanilková zmrzlina, šlehačka 175,-

30 Jahody, jahodový sorbet, marmeláda, šlehačka, pistácie 185,-

31 Reese's ,  burákové máslo, zmrzlina slaný karamel, šlehačka 195,-

32 Crêpe Suzette  - pomeranče, plátky mandlí, 185,-

marmeláda, pistáciová zmrzlina, karamel, šlehačka

MLÉČNÉ KOKTEJLY & DEZERTY

33 Jahodový Milkshake 125,-

mléko, jahody, jahodový sorbet, šlehačka

34 Reese's  Milkshake s banánem 125,-

mléko, reese's, banán, zmrzlina slaný karamel, šlehačka

37 Čokoládový Milkshake 125,-

mléko, čokoláda, čokoládová zmrzlina, šlehačka

35 2 kopečky zmrzliny se šlehačkou 90.-

vanilková, čokoládová, slaný karamel, jahodový sorbet, pistáciová

36 Jablečný závin s karamelovou zmrzlinou a šlehačkou 125,-

Informaci o alergenech poskytne obsluha na vyžádání. Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.


