ONE SNACK
MOTEL ONE TOASTIES

1), 2), A), G)

			
Experience our delicious toasties – a traditional toasted sandwich with a twist! Designed exclusively
for Motel One, each toastie is grilled to perfection and infused with carefully combined herbs and
spices, giving each one a unique and mouth-watering flavour.

       Choose between regular or wholemeal toast!
ONE VEGETARIAN

A), G)

TOMATO-MOZZARELLA
Tomato and mozzarella are accompanied
by basil, parsley and pine nuts, also known
as a “Caprese” sandwich.

ONE SPICY CURRY

5), A), G), M)

HAM CHEESE
Chilli pepper, turmeric, pepper, ginger,
coriander, vanilla and cardamom have
been brought together for this spicy Asian
combination.

ONE LITTLE ITALY

each toast Kč  119
5), A), G)

HAM CHEESE
Sun-dried tomatoes, almonds, chilli pepper,
ginger, summer savory and oregano create a
holiday feeling.

ONE BASIC

5), A), G)

HAM CHEESE
Ham and cheese are
accompanied by fresh
green basil, parsley
and pine nuts.

KETTLE CHIPS

Kč  69
SALT VINEGAR OR SALT PEPPER
The best potato chips made in the USA,
hand-picked, baked in premium oils
with no preservatives or additives.

Allergens information according to codex recommendation:
A)
cereals containing gluten: wheat, B) crustaceans, C) egg, D) fish, E) peanuts, F) soya,
G)
milk or lactose, H) nuts, L) celery, M) mustard, N) sesame, O) sulfites, P) lupines, R) molluscs
1)
preservative, 2) antioxidant, 3) colouring, 4) flavour enhancer, 5) phosphate

All toasties are
prepared fresh
to order.

All prices are including VAT. Euro payment accepted. Please ask for the price.

ONE SNACK
NABÍDKA TOASTŮ MOTEL ONE

1), 2), A), G)

			
Ochutnejte naše lahodné toasty – tradiční sendviče k zakousnutí mezi hlavními jídly. Dokonale
křupavé toasty zapékáme s lákavými přílohami a dochucujeme vlastní speciální bylinnou směsí,
díky nížmají jedinečnou chuť značky Motel One. Jsme si jisti, že budete mít hned chuť na další!

       VEBERTE SI BÍLÝ NEBO CELOZRNNÝ TOAST!
ONE VEGETARIAN

A), G)

S RAJČETEM A MOZZARELLOUI
Chuť rajčete a mozzarelly doplňuje
bazalka, petržel a piniové oříšky.
S tímto toastem se lze setkat také pod
názvem „sendvič Caprese“.

ONE SPICY CURRY

5), A), G), M)

SE ŠUNKOU A SÝREMI
Tato kořeněná kombinace v asijském
stylu má říz – obsahuje chilli papričku,
kurkumu, pepř, zázvor, koriandr,
vanilku a kardamom.

KAŽDÝ TOAST Kč  119

ONE LITTLE ITALY

5), A), G)

SE ŠUNKOU A SÝREMI
Lahodná chuť na slunci sušených rajčat, mandlí,
chilli papričky, zázvoru, saturejky a dobromyslu
se snoubí v kombinaci, která dokonale doplňuje
uvolněnou atmosféru dovolené.

ONE BASIC

5), A), G)

SE ŠUNKOU A SÝREMI
Chuť šunky a sýra doplňuje čerstvá zelená
bazalka, petržel a piniové oříšky.
Naše toasty jsou vždy připravovány čerstvé!

KETTLE CHIPS

Kč  69
SE SOLÍ A OCTEM NEBO SE SOLÍ A PEPŘEM
Nejlepší bramborové chipsy vyráběné v USA. Lupínky se vybírají
ručně, smaží se na těch nejkvalitnějších olejích a neobsahují
konzervační ani přídavné látky.

Informace o alergenech dle doporučení:
A)
Obiloviny obsahující lepek: pšenice, B) korýši, C) vejce, D) ryby E) arašídy, F) sója, G) mléko nebo mléčný cukr, H) ořechy, L) celer, M) hořčice, N) sezam, O) siřičitany, P) skořápky, R) měkkýši
1)
konzervační látky, 2) antioxidant 3) barvidla, 4) dochucovadla, 5) fosfáty
Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. Akceptujeme EURO, informujte se na cenu u našeho personálu.

