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

 

take away menu   cz 
 
 
snídaně   (kdy? kdykoliv) 

 
mix & match   129 VT  

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

+ domácí fazolky v tomatové omáčce   40 
+ slanina (2 plátky)   55  
+ domácí vepřové klobásky   60 
+ vejce   18 
+ hashbrown   40 
+ fritované žampiony   45 

 
ful l size english breakfast    219 

(2 ztracená vejce od pana Dvořáka, domácí toustový chléb, 2 domácí vepřové klobásky, gri lovaná 
slanina, domácí fazolky v rajčatové omáčce, fr itované žampiony v těstíčku, máslo, pažitka) 

 
vegan british brekkie bowl   229   VN  

(quinoa, hráškový humus,  restovaná růžičková kapusta, fritované žampiony v těstíčku, l isty salátu, 
konopná a slunečnicová semínka, restovaná pohanka, petrželka) 

 

amazing chocolate banana porridge   179   VT  
(ovesné vločky, rýžové vločky, ovesné mléko, javorový sirup, čerstvý banán, arašídové máslo, čokoláda, 
kakao, pekany, dýňová semínka, květ měsíčku) 

 

american pumpkin pancakes   199   VT  
(4 dýňové l ívance, cream cheese poleva, čokoládová poleva, javorový sirup, pekany, dýňová semínka, 
květ měsíčku) 

 

 

 

sendviče  (kdy? kdykoliv) 

 
S&P classic   129 

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

 
S&P fresh   139 

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

 
S&P american sty le   139 

(máslová bulka, sázené vejce od pana Dvořáka, slanina, čedar, hashbrown, majonéza, bbq omáčka) 

 
vegan pea and brusseles sprouts opensandwich   129   VN  

(opečený kváskový chléb, hráškový humus, restovaná růžičková kapusta, batátové chipsy, konopná a 
dýňová semínka, citronová kůra) 

 

ultimate turkey club sandwich   219 
(domácí toustový chléb, pečená krůtí prsa, čedar, grilovaná slanina, sázené vejce, karamelizovaná 
šalotka, rajčatové chipsy,  l isty salátu, bbq mayo, batátové chipsy, uzená paprika) 

 

 

 



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

 
 
 
bowls & sl iders  (kdy? kdykoliv) 

      
cheesy heaven bowl   239 

(3 smažené sýrové koule s jalapeňos, restované batáty, quinoa, l isty salátu, rajčatové chipsy, bbq mayo, 
konopná a dýňová semínka, petrželka, uzená paprika) 

 

smoky vegan chilli  bowl   199   VN  
(batáty, fazole, paprika, mrkev, rajčatavá šťáva, chilli , konopná, dýňová a slunečnicová semínka, 
domácí flatbread) 

 

humus sharing plate   179   VN  
(hráškový humus, batátové chipsy, konopná, dýňová a slunečnicová semínka, domácí flatbread) 

 
 
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) 

 
cheyenne cheesbacon sl iders  2ks|1ks   239|129 

(2x60g hovězí mleté maso, slanina, čedar, bbq omáčka, cibulové kroužky, máslové bulky) 

 
veggie sliders  2ks|1ks   159|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  

 

mayo , kečup, chipotle mayo, bbq omáčka   35  GF  

(všechny omáčky jsou vyrobené námi) 

 

onion rings   89  VN  

 
 

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 
 

 


