STÁLA PONUKA

obilninové kaše

stála zimná ponuka

Mandľová brusnicová s granolou

Hríbový guláš

Chuť “orieškovej” pohánky sme podporili mandľovým
maslom. Základ kaše tvoria sušené brusnice a zdobí ju
našimi prackami vyrobená granola a Pijo Bio brusnicový
sirup. Kaša je vegánska, keď vynecháš medovú granolu.

Hustá polievka s koreňovou zeleninou, hlivou a lesnými
hubami. Strúhame do nej mrveničku, aby ťa polievka
zasýtila. (1, 3, 9)

servírujeme celodenne

servírujeme najskôr od 11.30

(8, 12)

1 porcia

300g / 4,80€

300g / 4,80€

nátierky

servírujeme celodenne
200g / 4,20 €

Kuracie pečienky z farmy Topoľnica ukuchtené
na husacej masti. Paštétu servírujeme s chlebom
a kyslými uhorkami (1, 7, 12)

Z pečenej tekvice (vegan)

200g / 3,80€

Kúsky pečenej tekvice a mrkvy so semiačkami,
zjemnené orechovým kešu maslom, chlieb &
kapustovo-mrkvičkový šalát (1, 8, 12)

Vajíčková

200g / 3,90€

Vymazlená klasická vajíčková pochúťka s maslom
a pažítkou, chlieb & kapustovo-mrkvičkový šalát
(1, 3, 7, 10, 12)

Dnešná

2,60 € /

4,80 €

Zmiešali sme za hrsť z každej dobrej strukoviny, čím
vznikol náš najvýživnejší prívarok. Vonia po tymiáne
a chrumká vďaka kapuste. V menu má miesto, lebo sme
pocítili prudký nedostatok prívarkov v našich končinách.

Dnešnú kašu ti predstaví obsluha. Isté je, že bude
výživná, plná orechov, semien, ovocia alebo úplne
všetkého. Skúšaj s nami jej všemožné verzie,
a buď aj ty na kašu.

Paštéta z kuracích pečienok

1 žuf. = 250 mℓ

Hŕstkový prívarok

Kaša dňa

1 porcia

vegan bez mrveničky

200g

Na dnešnú nátierku sa spýtaj obsluhy. Podávame ju
s chlebom & kapustovo-mrkvičkovým šalátom.

Prívarok si nakombinuj podľa svojej chuti:
základná verzia (vegan) (12)
350g / 5,00€
+ nakladaná pečená cvikla (vegan) (12)
80g / +1,00 €
+ pečený bôčik
100g / +2,50 €

Prílohový šalát

100g / 1,90€

Farebný kapustovo-mrkvičkový šalát s dresingom
z olivového oleja a umeoctu (12)

RAŇAJKY / KAŠE

pracovný deň do 10.30 a víkendy celodenne

raňajky

krupicové kaše

servírujeme do 10.30 a víkendy celodenne

Žufaňácka maslová praženica

servírujeme do 10.30 a víkendy celodenne

150g / 4,50€

chlieb & kapustovo-mrkvičkový šalát (1, 3, 7, 12)

Krupicová kaša s kakavkom

250g / 3,90 €

+ slanina
+ Lučina (7)

40g / +1,40€
40g / +1,00€

Griska s maslom nesmie v našom kašovom bistre
chýbať. Dopraj si ju u nás v klasickej verzii s Cacaukom
zo Slowandie. (1, 7)

Spišské párky

200g / 3,90€

Krupicová kaša zo Žufane

tri bezlepkové párky rodinnej mäsovýroby Knižka,
chlieb, kečup, horčica, chren (1, 10)

Kombo praženicové

350g / 6,90€

maslová praženica, spišské párky rodinnej mäsovýroby
Knižka, chlieb, kapustovo-mrkvičkový šalát, kečup,
horčica, chren (1, 3, 7, 10,12)
praženica so slaninou
praženica s Lučinou (7)

40g / +1,40€
40g / +1,00€

Kombo nátierkové

350g / 6,90€

spišské párky rodinnej mäsovýroby Knižka, nátierka
podľa tvojej chuti (paštéta, vajíčková alebo nátierka
z pečenej tekvice) chlieb, kapustovo-mrkvičkový šalát
& kečup, horčica, chren (1, 3, 7, 10,12)
+ kečup / horčica / chren
+ kyslé uhorky

+0,50€
+1,00€

250g / 4,90 €

Zimná krupica je jemne smotanová a po bistre vonia
pečenými orechami. Zdobia ju dukátiky bielej a horkej
Lyra čokolády a ceylónska škorica na zahriatie. (1, 7, 8)

NÁPOJE

limonády naše

limonády z fľaše

Na prípravu limonád používame sirupy PIJO BIO.
Sú vyrábané výhradne z ovocia, bez pridania cukru.
Sladkosť a hustota je výsledkom koncentrovania
čistej jablčnej šťavy.

malý ⁄ veľký smäd

Horúca brusnica
s pomarančovou šťavou

0,5 ℓ / 1,0 ℓ

3,70 € / 6,80 €

3,30 € / 6,00 €

dulový sirup Pijo Bio so žufaňáckym jablkovoškoricovým kompótom, citrónová šťava

šťavy
Pomaranč / Grep / Mix

Kola

0,33 ℓ / 2,90 €

100% prírodná so zníženým obsahom kofeínu

čerstvá pomarančová šťava s čiernym čajom
a brusnicovým sirupom Pijo Bio

Studená Dula s jablkami

ON LEMON sú jemne šumivé limonády vyrobené
na prírodnej báze. Lemonisti deklarujú dôraz pri
výbere správnych ingrediencií od menších rodinných
podnikov, tak sme si padli do chuti.

Matchbata

0,33 ℓ / 2,90 €

zelený čaj so šťavou z jablka, citrónu a limetky,
bez pridaného cukru

Pomaranč

0,33 ℓ / 2,90 €

zdravšia verzia dobre známej socíkovskej žltej limče

minerálka
0,1 ℓ / 1,60 €

Namiešaj si vitamínovú bombu podľa vlastnej chuti.

Budiš perlivá

0,33 ℓ / 1,40 €

KÁVA / ČAJ / MAŠKRTY

káva

zimné kávové drinky

Ponúkame ti šálku kávy zo svetových pražiarní
s výberovou kávou. Viackrát za mesiac kávu
obmieňame.
Chceš ju na doma? Poraď sa s naším baristom.

Espresso
Espresso lungo
Espresso doppio
Espresso macchiatto (7)

Filter so salkom a kardamónom

0,12 ℓ / 2,90 €

Na našich cestách po Vietname sme našli neodolateľnú
kombináciu — káva a kondenzované mlieko. (7)

9g / 1,80 €

Kávové Chai latté

9g / 1,80 €

Ochutnaj zimu v šálke — espresso na posilnenie,
mliečna pena na pohladenie a náš žufaňácky perníkový
sirup na zahriatie. (7)

18g / 2,10 €

0,22 ℓ / 3,20 €

9g / 2,00 €

Mliečne Chai latté

Cappuccino (7)

9g / 2,30 €

Caffe latté (7)

9g / 2,50 €

Bezkofeínová verzia. Ochutnaj zimu v šálke — mliečna
pena na pohladenie a náš žufaňácky perníkový sirup
s čiernym čajom na zahriatie. (7)

Flat white (7)

18g / 2,70 €

filtrovaná káva
Pohár horúcej čiernej kávy Batch Brew sedí
k prebúdzaniu ako uliaty. Kávové diela lokálnych
pražiarov servírujeme do vypitia zásob.

Batch Brew

200 g / 2,20 €

0,22 ℓ / 2,70 €

mlieko
Čerstvé mlieko (7)

0,20 €

Bezlaktózové mlieko

0,30 €

Ovsené mlieko (1)

0,50 €

Babyccino

0,2 ℓ / 1,00 €

Horúca mliečna pena pre najmenších žufanúšikov. (7)

KÁVA / ČAJ / MAŠKRTY

čaje

žufaňácke maškrty

Čaje Teapigs privážame z Anglicka. Medzi
porcovanými čajmi sme im nenašli miestneho
konkurenta. Servírujeme s medom a citrónovou
šťavou.
Vyber si z našej ponuky: earl grey čierny / zelený
s jasmínom /rooibos / ovocný / mätový / kamilkový

Pre jedného v konvičke
Pre kamošov v džbáne

0,4 ℓ / 2,90€
1 ℓ / 5,50€

0,3 ℓ / 2,80€

Nápoj tvojho detstva z kvalitnej slovenskej Lyra čokolády.
Vyber si horkú alebo mliečnu verziu. Odporúčame ku kaši
na raňajky. (7)

Marhuľový zázvor

Trhanec

250g / 5,90€

Obľúbenú žemľovkovú kombináciu sme “potrhali” a
vzniklo aha, čo! Jemné kúsky cesta zapečené na masle
zasnežené vanilkovým tvarohom. Servírujeme s naším
jablkovým kompótom. (1, 3, 7)

Makovo-jabĺčkový koláč

80g / 2,90€

Bezlepka a bezlaktóza. Krehký tradičný koláč s horkou
čokoládou, ktorý sme si interne vyboxovali do menu,
lebo máme na ňom závislosť. Vyskúšaj, porozumieš. (3)

horúce nápoje
Čokoládové kakavko

Všetky sladkosti vznikajú v našej kuchyni s láskou
podľa tradičných receptov. Pravidelne u nás hľadaj
hlavne tieto:

0,4 ℓ / 3,00€

Čerstvý zázvor sme doplnili zázvorovo-marhuľovým
sirupom z Vlčích hôr. Nápoj na podporu pevného zdravia
počas chladných dní.

Kakavový miláčik

120g / 3,00€

Tvarohový krém je oslavou veselých detských čias.
Na zimu sme ho spestrili Cacaukom zo Slowlandie.
Podávame ho s banánom a piškótami. (1, 3, 7)

Karamelový puding (vegan)

120g / 3,00€

Karamelový tapiokový dezert so zmesou pečených
orechov z našej dielne. Servírujeme ho so žufaňáckym
jablkovým kompótom. (8)

PIVO / VÍNO

pivo fľaškové
Pivo Kaltenecker sa vyrába v slovenskom
remeslenom pivovare v Rožňave, v meste s bohatou
pivnou tradíciou.

Kaltenecker, 11°
   0,33 ℓ / 2,50 €
Nefiltrovaný svetlý ležiak. Jeho chuť vzniká kombináciou
jačmenného a špeciálneho karamelového sladu,
ktoré dodávajú pivu plnosť. Je chmelené 2 druhmi
aromatického a horkého chmeľu s výsledným efektom
vyváženej horkosti. (1, 12)

Jam Session, 11°
   0,33 ℓ / 3,30 €
Vrchne kvasené pivo kategórie IPA.
Polotmavá IPA s jemne hladenou penou, ovocnou,
až korenistou tóninou. (1, 12)

víno
Vinárstvo Bažalík — spojenie remesla, kultúry,
tradície a lásky k zemi. Žiť z toho, čo nám táto zem
dáva. S pokorou vypestovať hrozno, bez chémie,
šetrne k sebe i okoliu. S radosťou z neho vyrábať
dobré víno a s láskou si ho vychutnať s najbližšími.

Modrý Portugal 2018 suché
   0,1 ℓ / 2,90 €
Spontánne kvasené, 4 týždne macerované na šupkách
a rok vyzrievané v dubovom sude na jemných kaloch.
Plné fialových odtieňov, a zároveň ľahšie s výraznou
ovocnosťou. Bez čírenia a filtrácie. (12)

