MENU

RAŇAJKY 8:00 - 11:00
Špaldový croissant / špaldová vianočka,
maslo, džem obilniny, vajcia, mlieko, sezam, vlčí bôb, med

170g

3,00€

Domáca granola, grécky jogurt, chia semienka,
lokálny med obilniny, mlieko, orechy, siričitany, med

270g

4,50€

Vegánska domáca granola, mandľové mlieko,
džem obilniny, orechy, siričitany

200g

3,90€

Bezlepková ovsená kaša, vanilka,
lyofilizované maliny, mandle orechy

290g

4,90€

250g

4,90€

obilniny, sója, vlčí bôb

250g

5,90€

Omeleta z podstielkových vajec, sušená
šunka, kyslá smotana, kváskový chlieb,
grana padano obilniny, vajcia, mlieko

220g

6,50€

330g

6,90€

siričitany, vlčí bôb, med

330g

6,90€

Špaldový sendvič guacamole, cibuľka,
reďkvička obilniny, sezam

320g

6,90€

Špaldové lievance, lesné plody, ricotta,
horká čokoláda, mandle obilniny, vajcia, sója, mlieko, orechy

210g

5,50€

Miešané vajíčka na masle, hnedé šampiňóny,
bylinky, špaldový croissant obilniny, vajcia, mlieko, vlčí
bôb

Vegánske miešané “vajíčka” na hrozienkovom
oleji, listový šalát, špaldový croissant

Benediktínske vajíčka, šunka od kosti,
špenát, špaldový sendvič, holandská omáčka
obilniny, vajcia, mlieko, siričitany, med

NY Benedikt, sušená šunka, špenát, špaldová
vianočka, holandská omáčka obilniny, vajcia, mlieko, sezam,

POLIEVKA od 11:00
Krém z červenej šosovice, koreňová zelenina

0,3l

2,90€

sója, sezam

380g

7,90€

Morčacie prsia, brokolica, pak choi,
holandská omáčka vajcia, mlieko, med

350g

8,50€

Pohánka, sezónna zelenina, syr feta,
tekvicové semiačka mlieko

330g

6,90€

Krémové rizoto, biela cibuľa, smotana,
sušená šunka, grana padano
+ bravčová panenka vajcia, mlieko, siričitany

290g
410g

7,90€
9,90€

Špaldové špagety, sušené paradajky, cuketa,
grana padano obilniny, vajcia, mlieko

290g

6,90€

Ryžové rezance, mak, sušené slivky, domáca
šľahačka orechy

290g

6,90€

270g

5,90€

obilniny, vajcia, sója, mlieko, horčica

270g

7,90€

Špaldový sendvič guacamole, cibuľka,
reďkvička obilniny, sezam

320g

6,90€

Špaldový langoš, syr feta, listy špenátu,
cesnak, cibuľka, kyslá smotana obilniny, vajcia, mlieko

210g

6,50€

HLAVNÉ JEDLÁ od 11:00
Kari ryžové rezance, kokosové mlieko,
morčacie prsia, zelenina /jemne pikantné/

MINI SNACK od 15:00
Pečené bylinkové zemiaky, syr feta, listy
špenátu, majonéza, tekvicové semiačka vajcia,
mlieko, horčica

Špaldový sendvič, bravčová panenka,
chorizo, cibuľa, majonéza, grana padano

Väčšinu naších jedál je možné pripraviť aj vo vegánskej verzií
UPOZORNENIE: Nie sme špecializovaná prevádzka na stravu celiatikov a alergikov, preto môžu jedlá obsahovať stopy
alergénov.

DOBRÁ KÁVA / ČAJ / KAKAO
KÁVA

(8g)

Ristretto

0,15dl

1,50€

Espresso

0,30dl

1,50€

Espresso Doppio

0,50dl

2,40€

1,50dl
0,50dl

1,50€
2,00€

2,00dl

2,00€

2,00dl

2,50€

2,00dl

2,50€

4,00dl

2,10€

3,00dl

2,60€

4,00dl

3,10€

4,00dl

2,60€

2,00dl

2,10€

2,00dl

2,60€

2,00dl

3,00€

4,00dl

2,50€

4,00dl

2,50€

4,00dl

3,10€

Espresso Lungo
Espresso Macchiatto
Cappuccino

mlieko

mlieko

Ovseno-sójové Cappuccino

obilniny, sója

Cappuccino z mandľového mlieka
Caffé Latté Macchiatto
Flat White

orechy

mlieko

mlieko

Almond Joy (Ľadová káva)
Ľadová káva (aj mandľová)
Matcha cappuccino

orechy
mlieko (orechy)

mlieko

Bezlaktózové matcha cappuccino

obilniny, orechy/sója

Mandľová horúca čokoláda (bezlaktózová)

orechy, sója

Chai Latté s čiernym čajom Assam a korením
Chai Latté s jahodovým čajom Rooibos
Mandľové Chai Latté (bezlaktótové)
Mlieko ku káve

mlieko

mlieko

orechy

0,15€

mlieko

Lokálny med

0,50€

ČAJ
Sencha, Jasmín, Rooibos, Assam, Bylinná zmes,
Pu- Erh, Marocká mäta, Levanduľa, Earl Grey
Čerstvá mäta, Čerstvý zázvor

3,50dl

2,20€

3,00dl

2,30€

KAKAO
Teplé kakao z ryžového mlieka
s nepraženým kakaom

DOBRÝ VÝBER -

NÁPOJE

SUPERFOOD SMOOTHIE
Antioxidačné kakaové smoothie s
matchou a ovsenými vločkami obilniny

4,00dl

3,50€

Spirulina smoothie s pomarančovou šťavou

4,00dl

3,50€

3,50dl
5,00dl
4,00dl

2,30€
3,30€
3,30€

4,00dl

2,10€

4,00dl

2,10€

3,30dl
2,50dl
1,00dl
1,00dl
1,00dl

1,50€
1,50€
1,50€
1,30€
1,20€

2,75dl
2,75dl

2,50€
2,50€

2,50dl

2,20€

Nealko špeciál Driver obilniny

3,30dl
3,30dl

2,85€
1,60€

Ginger Mánia zázvorové (nealko)

3,30dl

3,10€

DOMÁCE LIMONÁDY

sladené medom/trstinovým sirupom

Oranžáda, Citronáda, Grepáda, Mätáda, Bázová, Jahodovo-mätová

Limonáda s kokosovou vodou
ĽADOVÉ ČAJE
Čierny s pomarančovou šťavou

med

Zelený s citrónom a mätou
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
Romerquelle perlivá/neperlivá voda
BIO Cola
Čerstvá šťava - citrón
Čerstvá šťava - grep
Čerstvá šťava - pomaranč
CIDER
Jablčnô Alko
Jablčnô Niealko
PIJO BIO
Podľa aktuálnej ponuky
PIVNÉ ŠPECIÁLY
Padreho špeciály podľa aktuálnej ponuky
obilniny

DOBRÝ VÝBER - ALKOHOL
ŠKÓTSKO - Bruichladdich Classic Laddie
whisky 15 yo

0,02l

0,04l

4,20€

8,40€

3,10€

6,20€

2,10€

4,20€

3,30€

7,70€

2,80€

5,60€

2,40€

4,80€

Táto single malt whisky je vyrobená 100% zo škótskeho
jačmeňa, pomaly destilovaná a po celú dobu v kvalitných
sudoch z amerického dubu. Je absolútne bez rašelinového
charakteru a vyjadruje všetko čím je Bruichladdich autenticita, kvalita surovín a miestny terroir.

JAPONSKO - Nikka Taketsuru Puremalt whisky
Japonská whisky v škótskom štýle, pre ktorú je príznačná
bohatá aróma a medová nasládlosť, každý rok získa nejaké
ocenenie na World Whisky Awards.

ÍRSKO - Bushmills Single Malt whiskey 10yo
Táto 10 ročná jednosladová írska whiskey z Bushmills,
najstaršej paliarne na svete získala v roku 2007 na World
Awards titul Best Irish Single Malt Whiskey a celkovo sa
vo všetkých svetových publikáciách umiestňuje na
popredných pozíciách.

BARBADOS - Plantation Extra Old 20yo
Plantation Extra Old 20th Anniversary zreje v dubových
sudoch na Barbadose a potom svoje zrenie ukončí vo
Francúzsku pomocou malých francúzskych dubových sudoch.
Mierne sladká a kvetinová chuť s nádychom sušeného ovocia,
vanilky, medu a orechov.

FRANCÚZSKO - Hardy V.S.O.P. Organic cognac
Má lahodnú citrónovo-ananásovú sladkosť. Všetky produkty
použité pri výrobe tohto koňaku sú čisto prírodné bez
akýchkoľvek chemických prísad, dokonca aj obal je vyrobený
z recyklovaných materiálov..

FRANCÚZSKO - Ciroq vodka
Táto ultraprémiová, 5x destilovaná vodka z Francúzska sa
od ostatných vodiek odlišuje tým, že sa vyrába z hrozna,
konkrétne z odrody Ugni blanc, ktorá sa používa na výrobu
Cognacov.

DOBRÝ VÝBER - ALKOHOL
ČESKO - Žufánek destiláty
Destiláty Žufánek sú výnimočné zým, že sú vyrábané iba ich
vlastného, nimi dopestovaného ovocia z vlastných sadov,
ktoré sú pestované v BIO režime a pri destilácii je
kladený absolútny ohľad na top kvalitu. Jedná sa o 100%né
destiláty bez akejkoľvek prímesy liehu.

Žufánek Borovička

-

2,40€

Žufánek Hruškovica

-

2,80€

-

3,80€

Žufánek Hruškovica V Dubovom Sude
Žufánek Slivovica V Dubovom Sude
Žufánek Omg Gin

3,80€
3,20€

DOBRÝ VÝBER - VÍNA
0,1l

0,7l

3,20€

24€

-

25€

1,90€

14€

2,50€

17€

-

25€

BIELE VÍNA
SLOVENSKO - Bott Frigyes - Riesling 2015
Typický predstaviteľ odrody z jednej z najlepších polôh v
rámci Slovenska. Vyniká typickou lipovo-medovou arómou,
elegantnou chuťou so šťavnatou, ale hladkou kyselinkou a
dlhou čistou dochuťou. Víno, ktoré sa podáva v
Michelinských reštauráciach v Rakúsku a Maďarsku.

SLOVINSKO - Burja Zelen
Burja je mladé vinárstvo Vipavského regiónu s dôrazom na
autentickosť svojich vín. Odroda Zelen patrí medzi
autochtónne odrody Slovinského vinohradníctva, pestuje sa
na extrémne malých výmerach vinohradov a nenájdete ju
nikde inde na svete.

ČERVENÉ VÍNA
TALIANSKO - San Marzano - Primitivo
“Il Tratturi” 2014
Hlboká fialovo-červená farba s tmavofialovým odleskom.
Intenzívna vôňa čiernych ríbezlí a lesného ovocia s
jemnými nuansami korenia, balzamických tónov a vanilky.
Plné telo, pôsobí mäkko a vyvážene. Víno má dlhú a
príjemnú dochuť.

RUŽOVÉ VÍNA
SLOVENSKO - Kasnyik Frankovka modrá rosé
Ovocná, jahodovo krémová autentická ružová Frankovka,
ktorá pôsobí príjemne ovocne a sviežo, napriek tomu, že
bola vyrábaná tradičnými metódami, bez použitia selektovaných kvasiniek a zrela v dubovom sude.

ŠUMIVÉ VÍNA
SLOVENSKO - Grand Bari Sekt
Šumivé víno z Vinohradníckej oblasti Tokaj, ktoré v sebe
snúbi odrody Furmint a Muškát žltý. Je vyrobené tradičnou
metódou sekundárnej fermentácie priamo vo fľaši po dobu
minimálne 9 mesiacov. Biele, brut.

Dobré Bistro je miesto, kde sa stretávajú
príjemní ľudia, ktorí vyhľadávajú
skutočne kvalitné suroviny v netradičnom
podaní. Svoju spokojnosť s našimi
službami a produktmi podajú známym a
nespokojnosť povedia nám, aby sme to
mohli napraviť. Snažíme sa správať
zodpovedne ku svojmu okoliu, a preto
odpad separujeme tiež na biologický,
sklo, plast a papier.

