
Satsang  (Cruelty Free)     Krymská 24, Praha 

Otevřeno každý den 11:30-22:30   p/ 607. 454 456  

 

Bill of fare//          Est. 2017 

 

          

   

        

          Satsang Menu  

 

 

Obědy/pondělí-pátek 11:30-16:00 

 

Stálá nabídka/ každý den  

11:30-22:00 

 

Víkendový brunch / 10-15:00 

 

Bar / každý den do 22:30 

 



            Obědy 

 

Hlavní chod          165-195 

Polévka s hlavním       45 

(Denní nabídka na venkovní tabuli, na 

dveřích, FB a Instagramu. Do vyprodání 

zásob, jen pondělí až pátek) 

 

Stálá Ala carte nabídka je vždy 

připravovaná z čerstvých surovin na 

objednávku a proto může někdy trvat 

příprava až 20-30 min během obědů, nebo když 

jsme plný. Mějte prosím strpení, chvilku trvá 

uvařit kvalitní čerstvé jídlo    

 

Pokud by vám nechutnalo, neplatíte! Je pro 

nás moc důležité, aby byl každý zákazník nad 

míru spokojen. Pokud vám náhodou nějaké 

z našich jídel nesedne, informujte prosím 

obsluhu a my se už o všechno postaráme. 

Můžeme vám udělat něco jiného nebo je jídlo 

jednoduše na nás!    



       Předkrmy/Polévky/Saláty 

 

Polévka dne                                    65        
( Po-Pá, do vyprodání zásob)                 

 

Tom Yam Tofu              135 

 

Thajská kokosová polévka, kokosové  

mléko, cibulka, paprika, tofu, jarní  

cibulka, koriandr, chilli, zázvor,  

limetka   (1,6,V) 

 

Satsang Mezze                             155 

1 x domácí dip, 1 x domácí nakládaná řepa, 

francouzská bagetka  

  

Bagetku možné nahradit s nakrájenou  

zeleninkou  ( mrkev, okurka)     

(Extra bageta/zelenina 40)     (1,8,11,V/VGT)   

 

Mini makaróny se sýrem                     165 

S mozzarellou, grana padano, nacho sýr, 

veganskou slaninkou, jarní cibulkou,  

sezamem a s brusinkami   
(1,3,6,11,VGT) 

                         -Veganské na požádání-    



 

Velký Satsang salát                       225  

Čerstvé salátové listy, cherry rajčátka, 

okurka, kopr, domácí nakládaná červená 

řepa, kozí sýr, sezam, naše domácí zálivka 

(med, panenský olivový olej, citrón)  

(8,11)  Vegan místo medu agátový sirup   

 

(Přidejte volské oko z farmářského chovu – 25)   

 

Malý Satsang salát         165                 

Čerstvé salátové listy, cherry rajčátka, 

okurka, kopr, domácí nakládaná červená 

řepa, kozí sýr, sezam, naše domácí zálivka 

(med, panenský olivový olej, citrón) (8,11) 

 

Domácí Nachos           135 

 

Kukuřičné tortilla chips, podáváme s pico de 

gallo a zakysanou smetanou 

 

Satsang hranolky          125 

s BBQ dipem    

(Domácí hranolky s oregánem a s domácím 

dipem)  (7) 



            Hlavní Chody 

 
Thajské žluté kari             220 

Jasmínová rýže                                     +55 

 

100% udělané jen z kokosového mléka,  

žlutá kari pasta, galangal, limetkové  

listy, citrónová tráva,  paprika, jarní 

cibulka, tofu, cuketa, mrkev, cibulka,  

česnek, chilli, koriandr, thajská bazalka  

 

(5,6,11,V, bezlepkové bez tofu)  

 

 

Thajské Panang kari             230 

Jasmínová rýže             +55 

 

Kokosové mléko, arašídy, arašídové  

máslo, panang kari pasta, galangal, 

limetkové listy, citrónová tráva, paprika, 

jarní cibulka, tofu, cuketa, cibulka,  

mrkev, česnek, chilli, koriandr, thajská 

bazalka, arašídy,  

 

(5,6,11,V, bezlepkové bez tofu)  



 

 

Satsang Pad Thai                  255 

 

Rýžové nudle, tamarind, sójová  

omáčka, paprika, jarní cibulka, tofu,  

cuketa, mrkev, cibulka, česnek, arašídy, 

chilli, zázvor, limetka, klíčky, koriandr, 

thajská bazalka, sezam, vejce z volného 

chovu   

     

(veganské bez vejce)  (1,3,5,6,8,11,VGT) 

 
 

 

Thajské nudle s arašídovou omáčkou   265 
 

Rýžové nudle, tofu, domácí arašídová  

omáčka se zázvorem a s kokosovým  

mlékem, paprika, cibulka cuketa, jarní 

cibulka, mrkev, klíčky koriandr, thajská 

bazalka, arašídy, sezam   
 

(1,5,6,11,V) 

 



 

 

“Thajské“ Buritto s vejcem 

a s arašídovou omáčkou        245 
 

-Pšeničná tortilla, míchaná vejce,  

sójové maso, avokádo, mozzarella,  

domácí arašídová omáčka z kokosového  

mléka a zázvoru  

 

-Podáváme s malým salátkem, pico de gallo  

a zakysanou smetanou 
          

Veganské možné bez vejce s vegan čedarem                               

(1,3,5,6,11, V nebo VGT) 

 

Satsang Quesadilla                240 

Se sójovým masem, se sýrovou nacho 

omáčkou, mozzarellou, kukuřicí, paprikou, 

nakládanou červenou cibulkou, oreganem  

 

-Podáváme s pico de gallo, zakysanou smetanou 

a malým salátkem   

 

Veganské na vyžádání (bez zakysačky/ místo 

mozzarelly veganský čedar) 

(1,6,8,11, V /VGT)   



 

 

 

Makaróny se sýrem, s grilovanými     245 

sójovými medajlonky a s brusinkami 

 

Mozzarella, grana padano, grilované 

sójové medailonky, bešamel,  

vegan nacho sýr, veganská slaninka  

z kokosu, smažená cibulka, jarní cibulka, 

špetka chilli, sezam, brusinky 
 

(1,6,7,10,11,VGT) 

 

Veganské makaróny na požádání–  

                 s vegan mozzarellou            245 

 

 

Satsang Těstoviny//         255 

Domácí těstoviny se smetanovým  

základem s houbami a gorgonzolou,  

cibulka, bazalkové pesto, česnek, 

kozí sýr, čerstvý špenát, cherry rajčátka, 

grana Padano sýr  

 

(1,3,7,VGT) 
 



 

 

Beyond Meat Burger     245 
 

Se salátem             + 50 

 

S domácími hranolkami      + 65 
 

(1,3,6,7, VGT)    Veganské na požádání 

 

 

Beyond Meat  

Cheeseburger        255 

(S grilovanou mozzarellou) 

 

Se salátem                       + 50 

 

S domácími hranolkami      + 65 
 

(1,3,6,7, VGT)  Veganské na požádání 



 

 

       Dezerty 

 

 

Satsang Lívance                195 

 

S javorovým sirupem, vegan šlehačkou 

nebo zakysanou smetanou, sezónní 

čerstvé ovoce 
 

(1,8,11, V nebo VGT)  

 

 

Dezerty dne            85-135 

 

Podívejte se prosím do naší  

dortíkové vitríny na baru!  

 



                Seznam alergenů 

 

1 Lepek 
pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, 
kamut 

3 Vejce 
 

5 Arašídy 
 

6 Sója 
 

7 Mléko 
 

8 Skořápkové  

 
 
 mandle, lískové ořechy, vlašské 
ořechy, kešu ořechy, pekanové 
ořechy, para   ořechy, pistácie, 
makadamie 

9 Celer 
 

11  Sezam 
 

V – Veganské 
VGT- Vegetariánské 
 

 
 
 

(Bez krutosti - přirozeně žádné 
maso, ryby nebo drůbež 
nenajdete v žádných z našich 
pokrmů. Vejce, máslo a mléko 
kupujeme jen od ověřených 
dodavatelů) 



 


