
take away menu   (vše podáváme 9 - 18)  

snídaně  & sendviče 

mix & match  119 VT  

 (3 míchaná vejce od pana Dvořáka, kváskový  chléb, míchaný  salát s naš í  fermentovanou zeleninou,  
máslo) 

+ mačkané avokádo 35 
+ slanina 49 
+ klobásky 55 
+ halloumi 40 
+  hashbrown 40 

marocká snídaňová bowle  219 VN 
(tempeh, beluga, avokádo, mrkev, tahini,  cuketový  salát, hummus s černým česnekem, l i lek, citron) 

jogurt ,  granola,  granátové jablko,  pistáce   139 VT 
(řecký  jogurt,  naše granola s pohankou, ořechy a sušeným ovocem, melasa z granátového jablka, 
pistáciový  prach, kakaové boby, máta) 

l ívance s poš írovanou hruškou a ibiškem   179 VT 
(pšeničné lívance, poš írovaný  hruška v ibiškovém nálevu, jogurt,  melasa z granátového jablka, 
javorový  sirup, granátové jablko, máta, pistácie)  

S&P classic  119 
(máslová bulka, vejce od pana Dvořáka, slanina, sýr cheddar, hořč ice, majonéza, smažená cibulka) 

S&P f resh  129 
(máslová bulka, vejce od pana Dvořáka, slanina, sýr cheddar, kečup, majonéza, červená cibule, rajče, 
ledový  salát) 

S&P middle eastern style  169 VT  
(máslová bulka, vejce od pana Dvořáka,sýr halloumi, sezam, javorový  sirup, harissa jogurt,  hummus s 
černým česnekem, batátové chipsy, cuketový  salát) 

+ slanina   25 

opensandwich s vaj ičkovkou   59 VT  

opensandwich s batátovým dipem    59 VN  

sweetandpepperdays

VN = vegan 
VT = vegetaria 

GF =  gluten f ree



bowls & sl iders      

cheesebacon sliders 2ks|1ks    209|119 
(hovězí,  slanina, máslová bulka, cheddar, ledový  salát, kečup, majonéza, rajče, červená cibule) 

veggie sliders 2ks|1ks  159|89  VT  
(cizrnové placky, máslová bulka, ledový  salát, sriracha majo, kečup, nákladaná červená cibule, rajče) 

earth “goddess” falafel bowl 229  VN  
(hráškový  falafel,  hummus, salát s granátovým jablkem, batátové hranolky, fermentovaná zelenina, 
avokádo, skoř icová quinoa, máta, citron, výhonky, cuketový  salát, pistácie) 

halloumi stroganoff bowl  159  VT  
(halloumi, rýže, rajčatová omáčka, míchaný  salát mizuna s granátovým jablkem, restované lískové 
ořechy, semínka, petržel) 

pálený  l i lek, labneh, granátové jablko  159  VT  
( l i lek, labneh, granátové jablko, pistácie, koriandrový  olej ,  koriandr, melasa z granátovéh jablka) 

př í lohy & omáčky 

f ritované bramborové hranolky 55 

f ritované batátové hranolky 65 

majonéza, sriracha majonéza, kečup  35 
(všechny omáčky jsou domácí) 

něco sladkého 

jablečno - dýňový  koláč  59 

čokoládové cookies  40 

brownies   59 

čokoládový  kranc 59 

banánový  chlebíček  59 

tř ímlékový  mexický  dort 75 

sweetandpepperdays

VN = vegan 
VT = vegetaria 

GF =  gluten f ree



coffee speciality 

espresso   39 
double espresso   59 
espresso macchiato   45 
cappuccino   59 
flatwhite   75 
latte   69 
chai latte   75 
batch brew   59 

všechny výše uvedené drinky je možné podávat na ledu! 

iced specials 

cold brew   59 
espresso tonic   79 
ledová čokoláda   55 

ref reshments 

malinovo - mátová limonáda   55 
grepovo - rozmarýnová limonáda   55 
ibiškovo - mátový  ledový  čaj   55 
f resh pomeranč  nebo grep 0,2   58 

sweetandpepperdays

VN = vegan 
VT = vegetaria 

GF =  gluten f ree


