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Boršov 2/280
110 00 Praha 1 Staré Město
E-mail: info@lehkahlava.cz

IČO: 27248631
DIČ: CZ27248631
Tel: +420-222
++420-222220
220665
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DENNÍ MENU (11:30 - do vyprodání)

LUNCH MENU (11:30 - until sold)

Cena 135 Kč

Price 135 Kč

Týden 18.2.2019 - 22.2.2019

Week 18.2.2019 - 22.2.2019

Po Kulajda s domácími vejci (3,6)

Mon

"Kulajda" soup with homemade eggs (3,6)
Seitan on leek with bamboo sprouts, rice noodles
and cashew (1.8)

Seitan na pórku s bambusovými výhonky, rýžovými nudlemi
a kešu (1,8)
Út

Květáková polévka s pórkem a karotkou (7)
Marinované seitanové medailonky se šípkovou omáčkou
a bramborovým knedlíkem (1,3,7,9)

Tue

Cauliflower soup with leek and carrot (7)
Marinated seitan medallions with rosehip sauce
and potato dumplings (1,3,7,9)

St

Řepno-zelný krém s křenem (6)
Tahini-miso omáčka s tuřínem, tofu a mořskou řasou nori,
hnědá rýže (1,6)

Wed

Beatroot-cabbage cream with horseradish (6)
Tahini-miso sauce with turnip, tofu and seaweed,
brown rice (1,6)

Čt

Mrkvová polévka s quinoou, tahini a koriandrem (11)
Gnocchi s tofu, dýní, kysaným zelím a černou solí
v sójové smetaně (1,6)

Thu

Carrot soup with quinoa, tahini and coriander (11)
Gnocchi with tofu, pumpkin, sour cabbage and black salt
in soy cream (1,6)

Pá

Hráškový krém s mátou (7)
Špenátové lasagne se sýrem pecorino (1,3,7)

Fri

Pea cream with mint (7)
Spinach lasagna with pecorino cheese (1,3,7)

Změny a aktualizace menu jsou vyhrazeny.

The menu is subjected to changes and updates.

Denní menu lze objednat společně se sklenicí vína dle aktuální nabídky
za zvýhodněnou cenu 185 Kč

The lunch menu can be now ordered with a glass of wine from the current
selection for the discounted price of 185 CZK

Alergeny dle směrnice 1169/2011: 1. Obiloviny, 3. Vejce, 5. Arašídy, 6. Sója, 7. Mléko,
8. Skořápkové plody, 9. Celer, 10. Hořčice, 11. Sezam, 12. Siřičitany

Allergens according to Regulation 1169/2011: 1. Cereals, 3.Eggs, 5. Peanut, 6. Soya, 7. Milk,
8. Nuts, 9. Celery, 10. Mustard, 11. Sesame, 12. Sulfites

