KÁVA

Espresso
45,30 ml espresso z 8 g kávy
Espresso lungo
45,30 ml espresso z 8 g kávy + horká voda
Espresso doppio
65,60 ml espresso z 16 g kávy
Espresso macchiatto
50,30 ml espresso z 8 g kávy + mléčná
mikropěna
Flat white
75,60 ml espresso z 16 g kávy + mléčná
mikropěna
Cappucino
55,30 ml espresso z 8 g kávy + mléčná
mikropěna
Caffé latte
65,30 ml espresso z 8 g kávy + mléčná
mikropěna
Latte macchiatto
70,30 ml espresso z 8 g kávy + teplé mléko
+ mléčná pěna
Ochucená káva
75,-/80,Perníkové nebo skořicové café
latte nebo latte macchiatto

ČAJE A MATCHA

Čaj čerstvé máty nebo zázvoru
Med či zázvorový nebo mátový sirup
+ citron
Ronnenfeld
English breakfast, daarjeling, assam,
earl grey, green dragon,
jasmine gold (green), sweet berries,
bergkrauter, winter harmony
Massala latte
Matcha
Jemně mletý japonský zelený čaj
Matcha latte macchiatto
Jemně mletý japonský zelený čaj
+ mléko + mléčná pěna

58,-

55,-

65,58,-

VÍNO A VÍNO

Vinařství Vajbar Kobylí
0,15 nebo 0,75
Veltlínské zelené 2015 – suché
Chardonnay 2016 – polosuché
Tramín červený 2016 – polosuché
Rosé Lumperky 2016 – suché
Svatovavřinecké 2013 – suché

65,- / 285,-

VODY A LIMONÁDY

Mattoni 0,33
35,Perlivá / neperlivá / jemně perlivá
Kohoutek 0,5
15,Citrusy + máta
Limonády z přírodních sirupů 0,3
40,levandule, šalvěj, lípa, bezový květ,
meduňka, máta, zázvor, jitrocel
malina, višeň, grapefruit
Polabský mošt 0,3
45,Jablečný nebo jablečný s červenou
řepou (limonády a mošt a cider vám
připravíme za stejnou cenu také horké)
Cola 0,33
45,Tonic 0,25
45,Club-mate 0,33
55,-

FRESHE A SMOOTHIE

Pomerančový fresh 0,2
Smoothie 0,25
(dle denní nabídky)

55,60,-

65,-

DESTILÁTY A LIKÉRY 4cl

ZIMA A ZIMA

Svařák / grog / punč 0,25
75,- Víno, zázvorový sirup, kand. zázvor,
skořice
- Rum, perníkový sirup, badyán, hrozinky
- Víno, griotka, višňový sirup, pomerančová
šťáva, brusinky, hřebíček
Horká domácí čokoláda
s perníkovým kořením 0,3

PIVO A CIDER

Vratislavice 12°
39,- / 29,Velké 0,5 / malé 0,3
Birell – nealko 0,33
35,Cider Magnetic apple – original 0,33
45,-

55,-

Tullamore dew
Diplomatico reserva
Legendario elixír
Vodka Nautica
Boodles Gin
Grappa

75,108,78,75,85,95,-

Pálenky a likéry Bartida

Slivovovice, bezinkovice,
hruškovice, calvados
Griotka, hořká, vaječňák, tuzemák	

85,58,-

