káva
espresso (20 g ± 5 g)
doppio (40 g ± 6 g)

49
62

cortado (100 g ± 10 g) (7)

55

cappuccino (140 g ± 10 g) (7)

59

flat white (140 g ± 10 g) (7)

69

caffe latte (200 g ± 10 g) (7)

69

americano (140 g ± 10 g)

62

filtrovaná káva (200 g ± 10 g)
+ ovesné rostlinné mléko (1)
+ extra našlehané mléko (7)
+ na ledu

60
15
10
0

- dvojité espresso

- espresso a našlehané mléko
- espresso a našlehané mléko
- dvojité espresso a našlehané mléko
- espresso a našlehané mléko
- dvojité espresso a horká voda

zimní nabídka
espresso orange

(horký/studený) (200 ml)

- dvojité espresso, pomerančový džus, cukrový sirup, bitter

espresso grep

(horký/studený) (180 ml)

- espresso, grepový džus, cukrový sirup, bitter

85
85

espresso tonic (130 ml)

85

ginger espresso tonic (130 ml)

90

ginger shot (40 ml)

45

irská káva (180 ml) (7)

110

chai latte (180 ml) (7)

69

svařák s kávovým twistem (200 ml)

90

- espresso, tonic, cukrový sirup, citrón
- espresso, tonic, cukrový sirup, ginger shot, citrón
- panák zázvorového extraktu
- irská whiskey, náš kávový likér, dvojité espresso, smetana
- černý čaj a směs koření, našlehané mléko
- červené víno, aperol, filtrovaná káva, kořeněný sirup

víno
víno na skleničku

(100 ml)

- Nestarec

wifi: COKAFE / heslo: dejsiespresso

49

nealkoholické nápoje
naše limonáda (300 ml)
limonáda (300 ml)
naše matcha limonáda (300 ml)
on lemon (330 ml)
matchbata/rooibata/yerbata (330 ml)

55
55
70
60
65

- limonáda z čaje

bio mošt (horký/studený) (200 ml)
- dle aktuální nabídky

ajala čokoláda

55/45
60

(je možno připravit i ve vegan verzi) (100 g) (7)

čaje
rooibos (300 ml)
extra vitamínový
bylinkový (300 ml)
zelený (300 ml)

65
65
65
70

(300 ml)

- sencha/jasmínový

černý (300 ml)

70

zázvorový (300 ml)

65

- černý čaj/Earl Grey

jídlo
banana bread

85

neobyčejný chleba

75

bircher muesli

85

polévka

67

sendvič

137

- s lískooříškovým máslem, jogurtem, ovocným rozvarem
a karamelizovanými vlašskými ořechy
- opečený krajíc našeho chleba s pomazánkou
dle denní nabídky
- ovesné vločky namočené přes noc v rostlinném mléce,
pečená jablka a hrušky, mandlové máslo a mandlové plátky
- polévka dle denní nabídky s krajícem našeho chleba
- v masové nebo vege verzi
+ sezónní salát nebo malá miska polévky

informace o obsažených alergenech poskytne obsluha
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