
káva
espresso  (20 g ± 5 g)  49
doppio  (40 g ± 6 g) 62
- dvojité espresso
cortado  (100 g ± 10 g) (7)  55
- espresso a našlehané mléko
cappuccino  (140 g ± 10 g) (7) 59
- espresso a našlehané mléko
flat white  (140 g ± 10 g) (7)  69
- dvojité espresso a našlehané mléko
caffe latte  (200 g ± 10 g) (7)  69
- espresso a našlehané mléko
americano  (140 g ± 10 g)  62
- dvojité espresso a horká voda
filtrovaná káva  (200 g ± 10 g)  60
+ ovesné rostlinné mléko  (1)   15
+ extra našlehané mléko  (7) 10
+ na ledu  0

zimní nabídka
espresso orange (horký/studený)  (200 ml)  85
- dvojité espresso, pomerančový džus, cukrový sirup, bitter
espresso grep (horký/studený)  (180 ml) 85
- espresso, grepový džus, cukrový sirup, bitter
espresso tonic  (130 ml)  85
- espresso, tonic, cukrový sirup, citrón
ginger espresso tonic  (130 ml)  90
- espresso, tonic, cukrový sirup, ginger shot, citrón
ginger shot  (40 ml)  45
- panák zázvorového extraktu
irská káva  (180 ml) (7) 110
- irská whiskey, náš kávový likér, dvojité espresso, smetana
chai latte  (180 ml) (7) 69
- černý čaj a směs koření, našlehané mléko
mimosa  (200 ml)  85
- prosecco, pomerančový fresh
svařák s kávovým twistem  (200 ml)  90
- červené víno, aperol, filtrovaná káva, kořeněný sirup

nealkoholické nápoje
naše limonáda  (300 ml) 55
limonáda  (300 ml) 55
naše matcha limonáda  (300 ml) 70
on lemon  (330 ml) 60
matchbata/rooibata/yerbata/icebata  (330 ml) 65
- l imonáda z čaje
bio mošt  (horký/studený) (200 ml)  55/45
pomerančový fresh (200 ml)  62
karafa vody (500 ml)  38
nealkoholické pivo Birell  (500 ml)  42
ajala čokoláda (je možno připravit  i  ve vegan verzi)  (100 g) (7)  60

čaje
rooibos (300 ml) 65
extra vitamínový (300 ml) 65
- směs šípek,  arónie,  rakytník
bylinkový  (300 ml)  65
mátový  (300 ml)  65
zázvorový  (300 ml)  65
zelený  (300 ml ± 30 ml) 70
- sencha/jasmínový
černý  (300 ml ± 30ml)  70
- černý/Earl  Grey



alkohol
naturální víno na skleničku  (100 ml)  49
prosecco  (100 ml)  60
gin tonic  (200 ml)  120
- gin,  fentimans tonic,  cukrový sirup, citronová šťáva,  bitter
růžový  (200 ml)  120
- heymans gin,  grepový džus,  pink grep fentimans
HoppyDog APA (300 ml / 700 ml) 46/96
- dle aktuální  nabídky
HoppyDog IPA (300 ml / 700 ml) 56/102
- dle aktuální  nabídky
pivo na čepu (500 ml) 39/45 
- dle denní nabídky

snídaňová nabídka do 12:00
sendvič do ruky  87
- pečivo z naší  pekárny naplněné spoustou čerstvých dobrot
granola bowl  117
- naše granola z bezlepkových ovesných vloček, pohanky a
   ořechů, jogurt,  mandlové máslo se skořicí ,  ovocná marmeláda,
   jablko, křupavá pražená pohanka
- připravíme i  s  rostlinným jogurtem  +15
míchaná vajíčka  92
- míchaná vajíčka s crème fraîche a pažitkou, opečený
   chleba s máslem
jáhlová kaše s mákem  92
- kaše s l ískooříškovým mlékem, pečenými švestkami se skořicí ,
   mandlovým máslem, praženou pohankou a l ístky tymiánu
vafle s tvarohovým krémem a pečeným ovocem  152
- křupavá vafle zdobená tvarohovým chai krémem, pečenými 
jablky a hruškami,  jablečnou drobenkou a karamelem
neobyčejný chleba  127
- hummus, dýňové máslo,  pečené zelí ,  pečené barevné
   papriky,  pražená dýňová semínka, kl íčky,  slaná granola
neobyčejný chleba  127
- kozí  sýr,  med, vlašské ořechy, jablko, l ístky tymiánu
vejce Benedikt 152
- dva plátky žitného chleba s cibulovým chutney, uzenou
   šunkou od kosti ,  pošírovaným vejcem, holandskou
   omáčkou a čerstvou petrželkou
od každého kousek 152
- malá granola s jogurtem a pečeným ovocem, krajíc chleba
   s  máslem, míchaná vajíčka s crème fraîche, dva párky
   od Bobra,  hořčice,  kečup, salátek

odpolední nabídka od 12:00 do vyprodání
polévka (malá / velká)  30/67
- polévka dle denní nabídky s krajícem chleba
zapečený sendvič
- zapečený sendvič z našeho pšeničného chleba v masové  117
   nebo vegetariánské verzi
- se sezónním salátkem nebo s malou polévkou  152
bowl 157
- dle aktuální  nabídky 
pražené mandle s rozmarýnem  65
- ideální  k vínu


