
 sweetandpepperdays.cz VN = vegan  
  VT =  vegetaria 
  GF =  gluten free 

 

take away menu   cz 
 
 
snídaně   (kdy? kdykoliv) 

 
mix & match   139 VT  

(3 míchaná vejce od pana Dvořáka, kváskový chléb & máslo, sezónní salát) 
 

+ domácí fazolky   45 
+ slanina (2 plátky)   59  
+ vejce   20 
+ hashbrown   45 
+ gri lované halloumi 50 

 
turkish poached eggs   189   VT  

(2 ztracená vejce,  flatbread chipsy, chimichurri ,  spicy butter,  kmínový jogurt ,  citron) 

 
moroccan brekkie bowl   239   VN  

(tempeh, beluga, grilovaná mrkev, tahini,  salát, nakládaný květák,  cuketový salát, humus s černým 
česnekem, citron, gri lovaný li lek, zaatar)  

 

granola and poached pear youghurt bowl   169   VT  
(smetanový jogurt,  naše granola s pohankou, ořechy a sušeným ovocem, pošírovaná hruška s ibiškem, 
granátové jablko, melasa z granátového jablka, máta, měsíček) 

 

hibiscus  pear whole wheat f luffy pancakes   199   VT  
(3 lívance, melasa z granátového jablka, jogurt s růžovou vodou, granátové jablko, pohanka, ibiškový 
prach, pošírovaná hruška) 
 

 

 

sendviče  (kdy? kdykoliv) 

 
S&P classic   139 

(máslová bulka, slanina, sázené vejce od pana Dvořáka, smažená cibulka, čedar, hořčice, majonéza) 

 
S&P fresh   149 

(máslová bulka, sázené vejce od pana Dvořáka, slanina, čedar, červená cibule,  ledový salát, rajče, 
kečup, majonéza) 

 
S&P middle east sty le   179   VT  

(máslová bulka, vejce od pana Dvořáka, halloumi, javorový sirup, sezam, harrisa jogurt,  cuketový 
salát, humus s černým česnekem, batátové chipsy, citron) 

 

+ slanina (1  plátek)   30  
 
eggs spread bread   79   VT  

(kváskový chléb, vaj íčková pomazánka, výhonky) 

 

black garlic hummus opensendvič   149   VN  
(kváskový chléb, hummus s černým česnekem, cuketový salát, čočka beluga, míchaný salát 
s granátovým jablkem) 

 

 

 



 sweetandpepperdays.cz VN = vegan  
  VT =  vegetaria 
  GF =  gluten free 

 
 
 
bowls & sl iders  (kdy? kdykoliv) 

      
burnt aubergine labneh pomegranate   219   VT GF  

(opálený lilek, granátové jablko, labneh, tahini ,  pistácie, koriandr, olivový olej ,  melasa z granátového 
jablka) 

 

middle eastern  hummus “sharing” plate   199   VT  
(humus, granátové jablko, feta, nakládaná červená cibule, f latbread chipsy, zaatar, citron) 

 

earth „goddess“ falafel bowl   259   VN  
(hráškový falafel- 3 ks, humus, salátek, granátové jablko, batátové chipsy, nakládaný květák, 
skořicová quinoa, máta, cuketový salát, pistácie, grilovaný citron) 

 

chicken shawarma bowl   259 
 (kuřecí shawarma, kurkumová rýže, feta sýr, tahini dresink, nakládaný květák, míchaný salát 
s granátovým jablkem, kmínový jogurt, balzamiková cibule, grilovaný citron, zaatar koření,  olivový olej ,  
bylinky) 

 
 
s l iders  (kdy? kdykoliv) 

 
cheesebacon sliders  2ks|1ks   239|129 

(2x60g hovězí mleté maso, slanina, čedar, červená cibule, rajče, kečup, majonéza, ledový salát, 
máslové bulky) 

 
halloumi humus sliders  2ks|1ks   219|119   VT  

(2x40g grilované halloumi v sezamu a javorovém sirupu, humus, grilovaný lilek, mesclun salát, 
domácí harrisa, máslové bulky) 

 
veggie sliders  2ks|1ks   169|89   VT  

(2x 60g cizrnová placka, nakládaná červená cibule, rajče, ledový salát , chipotle majonéza, kečup, 
máslové bulky) 

 

 

pří lohy & omáčky  (kdy? kdykoliv) 
 
fritované hranolky   55   GF  VN  

 

fritované batátové hranolky   65   GF  VN 

 

f latbread chipsy   50   VT  

 

mayo, kečup, chimichurri mayo, chipotle mayo   35  GF  

(všechny omáčky jsou vyrobené námi) 

 
 

něco sladkého 
 
jablečno - dýňový koláč 69 
 
cookies  40 
 
brownies   59 
 
banánový chlebíček  59 
 
 



 sweetandpepperdays.cz VN = vegan  
  VT =  vegetaria 
  GF =  gluten free 

 
 
 

coffee special ity  
 

 

 

 
 

refreshments 
 

 


