Vegan‘ s

Vegan‘ s

FRESH FOOD

FRESH FOOD

RESTAURANT

RESTAURANT

PŘEDKRMY / STARTERS

Alkoholické studené nápoje / Alcoholic cold drinks
Pivo / Beer
0,3 l Vinohradská 13º / Unfiltered, unpasteurized draught beer
0,5 l Vinohradská 13º/ Unfiltered, unpasteurized draught beer
0,33 l Nealko pivo / Non-alcoholic beer

58 Kč
68 Kč
48 Kč

Destiláty / Spirits
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l

Slivovice
Hruškovice
Absinth
Becherovka

80 Kč
80 Kč
105 Kč
70 Kč

České BIO víno / Czech Organic wines
Z rodinného vinařství „Veverka“ / From family viticulture „Veverka“
Rozlévané / House wine
0,15 l červené, růžové, bílé / red, rose, white
0,15 l Frizzante - White and Rosé
Růžové / Rosé
0,75 l Růžový kavalír 2017

490 Kč

Frizzante
0,75 l Bílé / White - Muškát Ottonel
0,75 l Růžové / Rosé - Zweigeltrebe

490 Kč
490 Kč

Archivní / Archive
0,75 l Bílé - Ryzlink rýnský 2015 / Latest Harvest							
0,75 l Rulandské modré - Pinot Noir 2012 / Latest Harvest

580 Kč
680 Kč

Co je co? / What is what?

235 Kč

Guacamole s RAW krekry
Guacamole with RAW crackers
Hummus se zeleninovými tyčinkami
Hummous with vegetables sticks
Okurky plněné dipem z kešu ořechů, zdobené cizrnou
Cucumber cups with a cashew filling, topped with chickpeas

Bruschetta s čerstvými rajčaty / Bruschetta with fresh tomatoes
Rukola, domácí kešu sýr a bazalkové pesto
Rocket salad, home made cashew cheese and basil pesto

145 Kč

Avokádový tataráček / Avocado tartar
Avokádo, čerstvá a sušená rajčata, cibule, česnek, topinky
Avocado, fresh and dried tomatoes, onion, garlic, toasted bread

165 Kč

Polévka dle denní nabídky / Soup of the day

85 Kč

Hlavní jídla / Main course
České speciality / Czech specialities

Bezlepkové / Gluten free
Ra w

Tofu
Původně čínský produkt, vyráběný srážením sojového mléka
Originally chinese meal, made by coagulating soy milk
Tempeh
Indonéský produkt – fermentované sojové boby / Fermented soya beans, product of Indonesia
Informace o alergenech na vyžádání u obsluhy / Allergen information upon request from the staff

wifi: VegansFree
password: 12341234

Variace předkrmů / Starter mix plate

45 Kč

Závitky z marinované papriky plněné lilkem
Marinated pepper rolls stuffed with an eggplant
98 Kč
98 Kč

RAW
Jídlo z tepelně neupravených surovin, zachovávající si maximum hodnotných látek
Uncooked, unprocessed retaining maximum of vitamins and minerals

K předkrmům doporučujeme čerstvé domácí pečivo
We recommend our fresh homemade bread along with the starters

Tradiční bramborový guláš / Traditional potatoes goulash
Brambory, mrkev, cibule, česnek, paprika, kyselá okurka
Stew with potatoes, root vegetables, onion, garlic, peppers, garnished with a pickled cucumber

225 Kč

Svíčková na smetaně s uzeným tempehem / Svíčková with dumplings and smoked tempeh
Tradiční česká omáčka z kořenové zeleniny, rostlinné smetany, s brusinkami, podávaná s domácím
knedlíkem a brusinkami
Czech sauce made from root vegetables and vegetable cream, served with homemade dumplings
and cranberry jam

225 Kč

Používáme suroviny v bio kvalitě / We use ingredients in organic quality

Nealkoholické studené nápoje / Non-alcoholic cold drinks

Světová kuchyně / World Cuisine
Černá čočka na kokosovém kari / Black lentils with coconut curry
Kokosové mléko, cuketa, mrkev, olivy, kari koření, podáváné s jasmínovou rýží
Coconut milk, zucchini, carrots, olives, curry spices, served with jasmine rice

245 Kč

Pečené batáty plněné guacamole / Sweet potatoes filled with guacamole
Avokádo, sušená rajčata, zázvor, koriandr, kokos, rukolový salát s cherry rajčaty
Avocado, dried tomatoes, ginger, coriander, coconut, rocket salad with cherry tomatoes

255 Kč

Cuketové lasagne / Zucchini lasagne		
Cuketa, špenát, domácí kešu sýr, rajčatová omáčka a bazalkové pesto
Zuchinni, spinach, home made cashew cheese, tomato sauce and basil pesto

255 Kč

Burgery / Burgers

Andy Warhol Burger
Quinoa, červená řepa, guacamole, batáty, rukola, příloha z pečených brambor
Quinoa, beetroot, guacamole, sweet potato, salad, served with baked potatoes

270 Kč

Leonardo Da Vinci Burger
Cizrna, sušená rajčata, kešu-mandlová omáčka, fenykl, cuketa, lilek, paprika, příloha z pečených brambor
Chickpeas, dried tomatoes, cashew-almond sauce, fennel, zuchinni, pepper, eggplant,
served with baked potatoes

270 Kč

GF Burger
Bezlepkový otevřený burger, gratinované brambory, rajče, karamelizovaná cibulka, rukola, mrkev a zelí
An open gluten free burger layered with gratin potatoes, tomato, caramelized onion, rocket,
patty from tofu, carrots and cabbage

270 Kč

Saláty / Salads

Caesar salát / Salad Caesar
Římský salát, ledový salát, tempeh, kapary, hořčice, domácí vegan parmezán, krutony
Romaine and iceberg lettuce, tempeh, capers, mustard, home made vegan parmesan, croutons

225 Kč

Quinoa salát / Salad Quinoa
Kadeřávek, quinoa, jablko, granátové jablko, veganský jogurtový dresing, česnek a citrón
Kale, quinoa, apple, pomegranate, vegan yogurt dressing, garlic and lemon

225 Kč

0,33 l Voda - perlivá / neperlivá
Water - sparkling / still
0,4 l Domácí limonáda – dle denní nabídky
Homemade lemonade – daily offer
0,3 l Domácí limonáda BIO 100% mošt z hroznů „Cabernet Moravia“
Homemade lemonade - Organic 100% Grape „Cabernet Moravia“
0,3 l Fresh juice – dle denní nabídky / daily offer
0,2 l Sojové nebo kokosové mléko / Soy or coconut milk
0,2 l Fritz Cola - Vegan Friendly
0,4 l Domácí ledový čaj / Homemade Ice Tea

Přílohy / Side dishes
Jasmínová rýže / Jasmine rice
Směs listových salátů s vinaigrette omáčkou / Mix of greens with a vinaigrette dressing
Bylinkový dip / Herb dip
Česnekový dip / Garlic dip
Avokádový dip / Avocado dip

Dipy a omáčky / Dips and sauces

65 Kč
85 Kč
39 Kč
39 Kč
65 Kč

98 Kč
55 Kč
68 Kč
80 Kč

0,4 l
0,4 l
0,4 l

Domácí mátový čaj / Homemade mint tea
Domácí zázvorový čaj / Homemade ginger tea
Bio čaje NUMI / Organic tea NUMI, 100 % bio, fairtrade, eco-friendly
Bílá růže / White rose
Heřmánek-citron / Chamomile-Lemon, caffein free
Rooibos, caffein free
Aged Earl Grey
	Černý čaj s kořením / Golden chai
Zelený čaj s jasmínem / Jasmine green
Zelený čaj Gunpowder / Gunpowder green
Bílý čaj s pomerančem a kořením / White tea with orange and spice

78 Kč
75 Kč
70 Kč

0,25 l Horká čokoláda / Hot chocolate

88 Kč

Alkoholické teplé nápoje / Hot drinks alcoholic
0,25 l Svařené víno / Hot wine

145 Kč
145 Kč
145 Kč

80 Kč
80 Kč

Nealkoholické teplé nápoje / Non-alcoholic hot drinks

Dezerty / Desserts
Domácí ovocné kynuté knedlíky / Sweet fruit homemade dumplings
Pečený dort / Baked cake - daily offer
RAW dort / RAW cake - daily offer

48 Kč

85 Kč

BIO káva MiscelaD´oro / Organic coffee MiscelaD´oro
Espresso
Capuccino
Cafe Latte
Double Espresso

58 Kč
75 Kč
75 Kč
90 Kč

Sojové mléko ke kávě / Soy milk for coffee

15 Kč

Service is not included in the price. Thank You.

