
 Okénkové
menu

Všše Váám ráádi pršiprávíáme š šebou,
objednáávejte včšáš ná tel. 

257 312 849

nebo na eshop.gourmetpauza.cz 

https://eshop.gourmetpauza.cz/


POLEDNÍ MENU   po 18. 1. - pá 22. 1.

Polévky

- Kreámováá  rybíá poleávká š žš itnyámi krutonky   65,-

- Dyánš ováá  poleávká š čšernou čšočškou (VEGAN)   65,-

Hlavní jídlo

- Hovešžíá v koproveá  omááčšče š brámborem váršenyám ve šš lupče   165,-

- Brámboroveá  nočšky š kruů tou, šmetánou, báby ššpenáá tem 

   á pármežáánem   175,-

- Pánenká pečšenáá  v lištoveám teššteš  (Welington), lehkyá   čolešláw   185,-

- Bun bo Nám Bo š hovešžíám mášem   185,-

- Filáá tko ž čšeršveá  ryby (dle nábíádky ná trhu) š brokoličovyámi pláčičškámi 

   ž ryážšoveá  mouky   215,-

- Vegetáriáánškeá  dyánš oveá  rišotto š pármežáánem á opečšenyámi šemíánky   175,-

- Brokoličoveá  bežlepkoveá  pláčičšky še šyárem á kršenovyám dipem   129,-

Dezerty 

- ŠŠpáldovyá  málinovyá  koláá čš š tvárohem á máščárpone   65,-

- ŠŠ ťávnátyá  bežlepkovyá  mákovyá  koláá čš   65,-

Objednát ši muů žšete i náá šš  domááčíá kváá škovyá  žš itnyá  čhleáb (1 kg)   80,-



OKÉNKOVÉ STÁLÉ MENU (PODÁVÁME CELÝ DEN)

- Míáčhánáá  vejče, čibulká, pármežáán, máá šlo, náá šš  kváá škovyá  čhleáb   130,-

- Šáá ženáá  vejče (3 kš) ná pečšeneá  šlánineš , máá šlo, náá šš  kváá škovyá  čhleáb   145,-

- Hummuš š náššimi žš itnyámi toášty   85,-

- AVOTOAŠT: máčškáneá  ávokáádo, limetká, žáštršenáá  vejče, 

   prážšenáá  šemíánká á koriándrováá  májoneážá ná náššem čhlebu   180,-

- EXTRA porče ná 2 čhlebečh                                                     225,-

- Hovešžíá čárpáččio, bážálkoveá  pešto, pármežáán,

   kámpotškyá  bíályá  peprš  á žš itneá  toášty ž náššeho čhlebá   225,- 

- Štáročšeškáá  kulájdá še žáštršenyám vejčem á kršupávyámi brámbuů rky   125,-

- Rišotto š právyámi hršiby á pármážáánem   275,-

- Citroá noveá  rišotto š krevetámi Bláčk Tiger (5 kš) á limetkou   345,-

- Špághetti š krevetámi Bláčk Tiger, 

    rájčšáá tká, čhilli, čšešnek, bíáleá  víáno, šežám   225,- 

- Tándoori kruů tá, omááčšká ž čšerveneáho kári, želeninoveá  hránolky, 

    koriándrováá  májoneážá    295,-

- Hovešžíá BURGER v náššíá bulče, čheddár, kršupáváá  šláninká, 

    nášše želeninoveá  hránolky, koriándrováá  májoneážá   345,-



KRABIČKOVÁ CELODENNÍ STRAVA AŽ K VÁM DOMŮ !!!

Ná kážšdyá  den v tyádnu pro váá š pršiprávujeme 3 plnohodnotnáá  jíádlá - 

ŠNÍÍDANÍ, OBEŠ D A VECŠERŠ Í - ž náššičh prvotršíádníáčh šurovin, ná ktereá  jšte 

u náá š v Gourmetpáuže žvyklíá.

A TO VE TRŠ ECH VARÍANTAÍ CH (v čeneš  je doprává á obály, čeleá  tyádenníá menu

máá  o 10 % žvyáhodnešnou čenu)

1. FÍTNEŠŠ KLAŠÍK   600,- / den (3 780,- / tyáden)

2. DÍETNÍÍ VERZE LOW CARB   700,- / den (4 410,-/ tyáden)

3. VEGETARÍAÍ N, VEGAN CŠ Í ÍNDÍVÍDUAÍ LNÍÍ ALERGÍE NA URCŠÍTÝÍ  TÝP 

POTRAVÝ   750,- / den (4 725,- / tyáden)

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 , obešd á večšerše ná pondeš líá á uá teryá

  á šníádáneš  ná štršedu)

- ve štršedu meži 11.00 - 12.30 (obešd á večšerše ná štršedu, menu ná čelyá

  čštvrtek á páá tečšníá šníádáneš)

- v páá tek meži 11.00 - 12.30 (obešd á večšerše ná páá tek á menu ná čelyá  víákend)

Prši ošobníám vyžvednutíá u náá š v Gourmetu šlevá 350 Kčš ná tyádenníá menu.

Tyádenníá štrávovááníá objednáávejte nejleápe vžšdy do páá tku pršedčhožíáho tyádne. 

https://eshop.gourmetpauza.cz/

