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 11. 1. - pá 15. 1.
Polévky
- Stáročš eškáá zelnš áčš ká š uzenýá m mášem á zákýšánou šmetánou 65,- Mexičkáá lušš teš ninováá poleá vká š koriándrem (vegán) 65,Hlavní jídlo
- Hoveš zíá švíáčškováá ná šmetáneš , kárlovárškýá knedlíák 185,- Brámboroveá nočš ký š lošošem, kápárý, šmetánou, bábý šš penáá tem 185,- Hoveš zíá burger v nášš íá houšče, kárámelizovánáá čibulká,
pečš eneá brámborý, bárbeque omáá čš ká 185,- Spághetti Máfioši š hoveš zíámi koušký, čhilli, drčenýá mi rájčš átý
á pármezáá nem 185,- Filáá tko z čš eršveá rýbý (dle nábíádký ná trhu), kreá mováá čš ernáá čš očš ká
še zeleninou 215,- Vegánškeá zeleninoveá kári š kokošovýá m mleá kem á rýá zšíá náturál 179,- Sáláá tek z čš erneá čš očš ký Belugá š hummušem, šemíánký, zš itnýá m toáštem
á čitronovo-medovýá m dreššingem 175,Dezerty
- Boruů vkovýá koláá čš š máščárpone 65,- Avokáá dovýá proteinovýá muffin š pekánovýá mi orš íáššký 50,Objednát ši muů zš ete i náá šš domáá číá kváá škovýá zš itnýá čhleá b (1 kg) 80,-

OKÉNKOVÉ STÁLÉ MENU (PODÁVÁME CELÝ DEN)

- Míáčhánáá vejče, čibulká, pármezáá n, máá šlo, náá šš kváá škovýá čhleá b 130,- Sáá zenáá vejče (3 kš) ná pečš eneá šlánineš , máá šlo, náá šš kváá škovýá čhleá b 145,- Hummuš š nášš imi zš itnýá mi toáštý 85,- AVOTOAST: máčš káneá ávokáá do, limetká, záštrš enáá vejče,
prázš enáá šemíánká á koriándrováá májoneá zá ná nášš em čhlebu 180,- EXTRA porče ná 2 čhlebečh

225,-

- Hoveš zíá čárpáččio, bázálkoveá pešto, pármezáá n,
kámpotškýá bíálýá peprš á zš itneá toáštý z nášš eho čhlebá 225,- Stáročš eškáá kulájdá še záštrš enýá m vejčem á krš upávýá mi brámbuů rký 125,- Rišotto š právýá mi hrš ibý á pármázáá nem 275,- Citroá noveá rišotto š krevetámi Bláčk Tiger (5 kš) á limetkou 345,- Spághetti š krevetámi Bláčk Tiger,
rájčš áátká, čhilli, čš ešnek, bíáleá víáno, šezám 225,- Tándoori kruů tá, omáá čš ká z čš erveneá ho kári, zeleninoveá hránolký,
koriándrováá májoneá zá 295,- Hoveš zíá BURGER v nášš íá bulče, čheddár, krš upáváá šláninká,
nášš e zeleninoveá hránolký, koriándrováá májoneá zá 345,-

KRABIČKOVÁ CELODENNÍ STRAVA AŽ K VÁM DOMŮ !!!
Ná kázš dýá den v týá dnu pro váá š prš iprávujeme 3 plnohodnotnáá jíádlá SNÍÍDANÍ, OBEĚ D A VECĚ ERĚ Í - z nášš ičh prvotrš íádníáčh šurovin, ná ktereá jšte
u náá š v Gourmetpáuze zvýklíá.
A TO VE TRĚ ECH VARÍANTAÍ CH (v čeneš je doprává á obálý, čeleá týá denníá menu
máá o 10 % zvýá hodneš nou čenu)
1. FÍTNESS KLASÍK 600,- / den (3 780,- / týá den)
2. DÍETNÍÍ VERZE LOW CARB 700,- / den (4 410,-/ týá den)
3. VEGETARÍAÍ N, VEGAN CĚ Í ÍNDÍVÍDUAÍ LNÍÍ ALERGÍE NA URCĚ ÍTÝÍ TÝP
POTRAVÝ 750,- / den (4 725,- / týá 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 mezi 9.00 - 10.00 (šníádáneš , obeš d á večš erš e ná pondeš líá á uá terýá
á šníádáneš ná štrš edu)
- ve štrš edu mezi 11.00 - 12.30 (obeš d á večš erš e ná štrš edu, menu ná čelýá
čš tvrtek á páá tečš níá šníádáneš )
- v páá tek mezi 11.00 - 12.30 (obeš d á večš erš e ná páá tek á menu ná čelýá víákend)
Prš i ošobníám výzvednutíá u náá š v Gourmetu šlevá 350 Kčš ná týá denníá menu.
Týá denníá štrávováá níá objednáá vejte nejleá pe vzš dý do páá tku prš edčhozíáho týá dne.

