
 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 11. 1. - pá 15. 1.

Polévky

- Stáročšeškáá  zelnš áčšká š uzenýám mášem á zákýšánou šmetánou   65,-

- Mexičkáá  lušštešninováá  poleávká š koriándrem (vegán)   65,-

Hlavní jídlo

- Hovešzíá švíáčškováá  ná šmetáneš , kárlovárškýá  knedlíák   185,-

- Brámboroveá  nočšký š lošošem, kápárý, šmetánou, bábý ššpenáá tem   185,-

- Hovešzíá burger v náššíá houšče, kárámelizovánáá  čibulká, 

   pečšeneá  brámborý, bárbeque omááčšká   185,-

- Spághetti Máfioši š hovešzíámi koušký, čhilli, drčenýámi rájčšátý 

   á pármezáánem   185,-

- Filáá tko z čšeršveá  rýbý (dle nábíádký ná trhu), kreámováá  čšernáá  čšočšká 

   še zeleninou   215,-

- Vegánškeá  zeleninoveá  kári š kokošovýám mleákem á rýázš íá náturál   179,-

- Sáláá tek z čšerneá  čšočšký Belugá š hummušem, šemíánký, zš itnýám toáštem

   á čitronovo-medovýám dreššingem   175,-

Dezerty 

- Boruů vkovýá  koláá čš š máščárpone   65,-

- Avokáádovýá  proteinovýá  muffin š pekánovýámi oršíáššký   50,-

Objednát ši muů zšete i náá šš  domááčíá kváá škovýá  zš itnýá  čhleáb (1 kg)   80,-



OKÉNKOVÉ STÁLÉ MENU (PODÁVÁME CELÝ DEN)

- Míáčhánáá  vejče, čibulká, pármezáán, máá šlo, náá šš  kváá škovýá  čhleáb   130,-

- Sáá zenáá  vejče (3 kš) ná pečšeneá  šlánineš , máá šlo, náá šš  kváá škovýá  čhleáb   145,-

- Hummuš š náššimi zš itnýámi toáštý   85,-

- AVOTOAST: máčškáneá  ávokáádo, limetká, záštršenáá  vejče, 

   prázšenáá  šemíánká á koriándrováá  májoneázá ná náššem čhlebu   180,-

- EXTRA porče ná 2 čhlebečh                                                     225,-

- Hovešzíá čárpáččio, bázálkoveá  pešto, pármezáán,

   kámpotškýá  bíálýá  peprš  á zš itneá  toáštý z náššeho čhlebá   225,- 

- Stáročšeškáá  kulájdá še záštršenýám vejčem á kršupávýámi brámbuů rký   125,-

- Rišotto š právýámi hršibý á pármázáánem   275,-

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

- Spághetti š krevetámi Bláčk Tiger, 

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

- Tándoori kruů tá, omááčšká z čšerveneáho kári, zeleninoveá  hránolký, 

    koriándrováá  májoneázá    295,-

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

    nášše zeleninoveá  hránolký, koriándrováá  májoneázá   345,-



KRABIČKOVÁ CELODENNÍ STRAVA AŽ K VÁM DOMŮ !!!

Ná kázšdýá  den v týádnu pro váá š pršiprávujeme 3 plnohodnotnáá  jíádlá - 

SNÍÍDANÍ, OBEĚ D A VECĚERĚ Í - z náššičh prvotršíádníáčh šurovin, ná ktereá  jšte 

u náá š v Gourmetpáuze zvýklíá.

A TO VE TRĚ ECH VARÍANTAÍ CH (v čeneš  je doprává á obálý, čeleá  týádenníá menu

máá  o 10 % zvýáhodnešnou čenu)

1. FÍTNESS KLASÍK   600,- / den (3 780,- / týáden)

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

3. VEGETARÍAÍ N, VEGAN CĚ Í ÍNDÍVÍDUAÍ LNÍÍ ALERGÍE NA URCĚÍTÝÍ  TÝP 

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

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 , obešd á večšerše ná pondeš líá á uá terýá

  á šníádáneš  ná štršedu)

- ve štršedu mezi 11.00 - 12.30 (obešd á večšerše ná štršedu, menu ná čelýá

  čštvrtek á páá tečšníá šníádáneš)

- v páá tek mezi 11.00 - 12.30 (obešd á večšerše ná páá tek á menu ná čelýá  víákend)

Prši ošobníám výzvednutíá u náá š v Gourmetu šlevá 350 Kčš ná týádenníá menu.

Týádenníá štrávovááníá objednáávejte nejleápe vzšdý do páá tku pršedčhozíáho týádne. 

https://eshop.gourmetpauza.cz/

