Okénkové
menu
Všš e Váá m ráá di prš iprávíáme š šebou,
objednáá vejte včš áš ná tel.

257 312 849
nebo na eshop.gourmetpauza.cz

POLEDNÍ MENU po 18. 1. - pá 22. 1.
Polévky
- Kreá mováá rybíá poleá vká š žš itnyá mi krutonky 65,- Dyá nšováá poleá vká š čš ernou čš očš kou (VEGAN) 65,Hlavní jídlo
- Hoveš žíá v koproveá omáá čš če š brámborem várš enyá m ve šš lupče 165,- Brámboroveá nočš ky š kruů tou, šmetánou, báby šš penáá tem
á pármežáá nem 175,- Pánenká pečš enáá v lištoveá m teš šteš (Welington), lehkyá čolešláw 185,- Bun bo Nám Bo š hoveš žíám mášem 185,- Filáá tko ž čš eršveá ryby (dle nábíádky ná trhu) š brokoličovyá mi pláčičš kámi
ž ryá žšoveá mouky 215,- Vegetáriáá nškeá dyá nšoveá rišotto š pármežáá nem á opečš enyá mi šemíánky 175,- Brokoličoveá bežlepkoveá pláčičš ky še šyá rem á krš enovyá m dipem 129,Dezerty
- ŠŠ páldovyá málinovyá koláá čš š tvárohem á máščárpone 65,- ŠŠ ťávnátyá bežlepkovyá mákovyá koláá čš 65,-

Objednát ši muů žš ete i náá šš domáá číá kváá škovyá žš itnyá čhleá b (1 kg) 80,-

OKÉNKOVÉ STÁLÉ MENU (PODÁVÁME CELÝ DEN)

- Míáčhánáá vejče, čibulká, pármežáá n, máá šlo, náá šš kváá škovyá čhleá b 130,- Šáá ženáá vejče (3 kš) ná pečš eneá šlánineš , máá šlo, náá šš kváá škovyá čhleá b 145,- Hummuš š nášš imi žš itnyá mi toášty 85,- AVOTOAŠT: máčš káneá ávokáá do, limetká, žáštrš enáá vejče,
prážš enáá šemíánká á koriándrováá májoneá žá ná nášš em čhlebu 180,- EXTRA porče ná 2 čhlebečh

225,-

- Hoveš žíá čárpáččio, bážálkoveá pešto, pármežáá n,
kámpotškyá bíályá peprš á žš itneá toášty ž nášš eho čhlebá 225,- Štáročš eškáá kulájdá še žáštrš enyá m vejčem á krš upávyá mi brámbuů rky 125,- Rišotto š právyá mi hrš iby á pármážáá nem 275,- Citroá noveá rišotto š krevetámi Bláčk Tiger (5 kš) á limetkou 345,- Špághetti š krevetámi Bláčk Tiger,
rájčš áátká, čhilli, čš ešnek, bíáleá víáno, šežám 225,- Tándoori kruů tá, omáá čš ká ž čš erveneá ho kári, želeninoveá hránolky,
koriándrováá májoneá žá 295,- Hoveš žíá BURGER v nášš íá bulče, čheddár, krš upáváá šláninká,
nášš e želeninoveá hránolky, koriándrováá májoneá žá 345,-

KRABIČKOVÁ CELODENNÍ STRAVA AŽ K VÁM DOMŮ !!!
Ná kážš dyá den v tyá dnu pro váá š prš iprávujeme 3 plnohodnotnáá jíádlá ŠNÍÍDANÍ, OBEŠ D A VECŠ ERŠ Í - ž nášš ičh prvotrš íádníáčh šurovin, ná ktereá jšte
u náá š v Gourmetpáuže žvyklíá.
A TO VE TRŠ ECH VARÍANTAÍ CH (v čeneš je doprává á obály, čeleá tyá denníá menu
máá o 10 % žvyá hodneš nou čenu)
1. FÍTNEŠŠ KLAŠÍK 600,- / den (3 780,- / tyá den)
2. DÍETNÍÍ VERZE LOW CARB 700,- / den (4 410,-/ tyá den)
3. VEGETARÍAÍ N, VEGAN CŠ Í ÍNDÍVÍDUAÍ LNÍÍ ALERGÍE NA URCŠ ÍTÝÍ TÝP
POTRAVÝ 750,- / den (4 725,- / tyá den)
Pro detáilníá informáče šledujte náá šš web gourmetpauza.cz,
eshop.gourmetpauza.cz nebo náá šš FB á Ínštágrám

Rozvoz bude probíhat 3x týdně
- v pondeš líá meži 9.00 - 10.00 (šníádáneš , obeš d á večš erš e ná pondeš líá á uá teryá
á šníádáneš ná štrš edu)
- ve štrš edu meži 11.00 - 12.30 (obeš d á večš erš e ná štrš edu, menu ná čelyá
čš tvrtek á páá tečš níá šníádáneš )
- v páá tek meži 11.00 - 12.30 (obeš d á večš erš e ná páá tek á menu ná čelyá víákend)
Prš i ošobníám vyžvednutíá u náá š v Gourmetu šlevá 350 Kčš ná tyá denníá menu.
Tyá denníá štrávováá níá objednáá vejte nejleá pe vžš dy do páá tku prš edčhožíáho tyá dne.

