Nealkoholické nápoje

Káva
Ristretto

35 Kč

Espresso

35 Kč

Espresso Lungo

35 Kč

Espresso Doppio

55 Kč

Espresso Macchiato

38 Kč

Cappuccino

40 Kč

/7-8g kávy, obsah 1-1,5cl, extrakce 5-10s/
/7-8g kávy, obsah 3cl, extrakce 20-30s/
/espresso prodloužené horkou vodou/
/dvojité espresso, 14-15g kávy, obsah 6cl/
/espresso zjemněné trochou mléčné pěny/ (7)
/espresso s bohatou mléčnou pěnou/ (7)

Aquila
Mattoni
Tonic Kinley
Coca Cola
Džus Rauch
Fresh juice
Fresh juice
Bezedná karafa

0,2l
0,3l

/karafa kohoutkové vody s mátou, citronem a pomerančem/

Pivo
Radegast Birell
Pilsner Urquell

0,33l
0,33l

25 Kč
29 Kč

Snídaně /snídaně podáváme od 8.00 - 10.00/
Míchané müsli

55 Kč

Míchaná vejce 3ks

55 Kč

45 Kč

/150g müsli z denní nabídky s jogurtem či mlékem/ (1, 7, 8, 11)

Latte Macchiato

45 Kč

/míchaná vejce se dvěma plátky šunky,
dvěma plátky toastu a rajčetem/ (1, 3)

Vídeňská káva

48 Kč

Cappuccino Jumbo

/espresso lungo s bohatou mléčnou pěnou/ (7)
/espresso s mléčnou pěnou a horkým mlékem/ (7)
/espresso lungo bohatě zdobené neochucenou
domácí šlehačkou/ (7)

Ledová káva

/espresso lungo prudce zchlazené ledem ve vysoké sklenici/

Ledová káva se zmrzlinou

/espresso lungo prudce zchlazené ledem ve vysoké
sklenici s porcí zmrzliny a domácí šlehačkou/ (7)

Zalévaná káva
Příchuť

45 Kč
58 Kč

8 Kč

Všechny druhy káv lze připravit bez kofeinu

/prvotřídní sypaný čaj v bio kvalitě v konvičce/

Čaj HB Julius Meinl

49 Kč

Míchaný salát s lososem

95 Kč

Waldorf

59 Kč

Kuskus s tuňákem a rajčaty

89 Kč

/míchaný salát s koprovým dresinkem,
uzeným lososem a olivami/ (3, 4, 7, 10)
/celerový salát s jablkem a vlašskými ořechy/ (7, 8, 9)

Toasty, bagety
Toast se šunkou a sýrem

59 Kč

Bageta sýrová

69 Kč

Bageta šunka sýr

69 Kč

/zapečená bageta s eidamem a plísňovým sýrem/ (1, 6, 7, 11)

Mátový čaj

35 Kč

/čaj z čerstvé máty s citronem a medem/

/zapečená bageta se šunkou a eidamem/ (1, 6, 7, 11)

Zázvorový čaj

38 Kč

/čaj z čerstvého zázvoru s citronem a medem/

Bageta mozzarella rajče

/zapečená bageta s mozzarellou, rajčetem a šunkou/

Zázvorový čaj se skořicí a pomerančem
/čaj z čerstvého zázvoru sypaný skořicí
s kapkou pomerančové šťávy/

45 Kč

Horká čokoláda

48 Kč

75 Kč

(1, 6, 7, 11, 12)

Bageta hermelín dijonská hořčice

75 Kč

Bageta parmská šunka

79 Kč

Tunnbröd s uzeným lososem

79 Kč

/zapečená bageta se šunkou, hermelínem
a dijonskou hořčicí/ (1, 6, 7, 10, 11)

/kvalitní čokoláda s domácí šlehačkou/ (7)

/zapečená bageta s parmskou šunkou a parmezánem/ (1, 6, 7, 11, 12)

Šlehaná mléčná pěna s karamelem

/vyšlehaná mléčná pěna s pravým českým karamelem/ (7)

30 Kč

/švédský chléb s uzeným lososem a koprovým dresinkem/ (1, 4, 7)

Svařené víno

45 Kč

Horký džus

48 Kč

/červené nebo bílé víno svařené se skořicí,
hřebíčkem a badyánem/
/džus svařený se skořicí, hřebíčkem a badyánem/

Víno rozlévané
Bílé a červené víno dle nabídky

95 Kč

/míchaný salát s tuňákem, hermelínem, rajčaty
a dresinkem z dijonské hořčice/ (4, 7, 10)

/zapečený toast se šunkou a sýrem/ (1, 7)

30 Kč

/sáčkový čaj/

Míchaný salát s tuňákem

/kuskusový salát s tuňákem, rajčaty a rukolou/ (1, 3, 4, 6, 7, 10)

Čaje a horké nápoje
Premium Loose Tea Julius Meinl

Denní nabídka croissantů a pečiva

Saláty

35 Kč

/porce kávy zalitá horkou vodou/

29 Kč
29 Kč
30 Kč
30 Kč
35 Kč
46 Kč
59 Kč
35 Kč

0,1l

22 Kč

Pečivo
Mini rustikální bulky 3ks (1, 6, 7, 8, 11, 13)

29 Kč

Bageta s domácím bylinkovým máslem (1, 6, 11)

39 Kč

Toast 2ks (1)

20 Kč

Dezerty /dle denní nabídky/

