
NOVÉ Meruňková smoothie miska - meruňky, banány, 

kokosové mléko a sezonní ovoce na ozdobení (vegan)

Přidejte si navíc: domácí granola 25,-

NOVÉ Domácí granola s řeckým jogurtem, sezonním ovocem 

a divokým včelím medem

Avotoast s rozmačkaným avokádem, špenátovo-bazalkovým 

pestem, ředkvičkami, opraženými kokosovými lupínky, chilli 

a klíčky (vegan) 

Přidejte si navíc: grilovaný halloumi sýr 25,-, kozí sýr 25,-, 

granátové jablko 15,-

NAŠE KLASIKA Avotoast (kváskový chléb) s nakrájeným 

avokádem, krémovým sýrem, sušenými rajčaty, rukolou a 

sezamovými semínky (možnost veganské verze)

Přidejte si navíc: farmářský grilovaný sýr 25,-, kozí sýr 25,-, 

granátové jablko 15,- 

Toastovaný banánový chlebíček (2ks) s domácím burákovým 

máslem, granátovým jablkem, banány, vlašskými ořechy a 

javorovým sirupem 

Snídaně podáváme každý den do 14 hodin.

Pro informace o alergenech prosím kontaktujte obsluhu.

Pro naše snídaně si necháváme péct kváskový celozrnný chléb v KRO Bakery, kde nám 

každé ráno připravují také sladké čerstvé pečivo jako croissanty, mandlové croissanty, 

pain au chocolat a další. 

125,-

135,-

140,-

130,-

125,-

NEW Apricot smoothie bowl with apricots, bananas, coconut 

milk and seasonal fruits on the top (vegan)

Add extra: house granola 25,-

NEW House granola with greek yogurt, seasonal fruits and 

wild honey

Smashed avocado with basil-spinach pesto, radishes, 

roasted coconut flakes, chilli and sprouts served on toasted 

sourdough bread (vegan) 

Add extra: farmers grilled cheese 25,-, goat cheese 25,-, pomegranate 15,-

OUR CLASSIC Sliced avocado w/ sundried tomatoes,

cream cheese, rucola and sesame seeds served on local 

sourdough toast (vegan option available)

Add extra: farmers grilled cheese 25,-, goat cheese 25,-, pomegranate 15,- 

Toasted banana bread topped with homemade peanut 

butter, banana, pomegranate, walnuts and maple syrup

Breakfast served every day until 14

For information about allergens in out food, please ask

We use a quality wholegrain sourdough bread for our breakfasts, baked fresh daily in 

KRO Bakery as well as tasty sweet baked goods like croissants, pain au chocolats, 

almond croisants etc.

125,-

130,-

140,-

130,-

125,-


