
káva
espresso  (20 g ± 5 g)  49
doppio  (40 g ± 10 g) 62
- dvojité espresso
lungo  (100 g ± 10 g)  49
- espresso a horká voda
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  (220 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
chai latte  (180 ml) (7) 69
- černý čaj a směs koření, našlehané mléko
svařák s kávovým twistem  (200 ml)  90
- červené víno, aperol, filtrovaná káva, kořeněný sirup
něco jako svařák  (200 ml)  85
- horký švetkový mošt, panák žufánkovy slivovice, kořeněný sirup



nealkoholické nápoje
naše limonáda  (300 ml) 55
- dle aktuální  nabídky
on lemon  (330 ml) 60
matchbata/rooibata/yerbata  (330 ml) 65
- l imonáda z čaje
bio mošt  (horký/studený) (200 ml)  55/45
- dle aktuální  nabídky
karafa vody (1000 ml)  38
nealkoholické pivo Birell  (500 ml)  42
čokoláda  (100 g) (7)  55
- dle aktuální  nabídky

čaje
extra vitamínový (300 ml) 65
- směs šípek,  arónie,  rakytník
bylinkový  (300 ml)  65
- dle aktuální  nabídky
zelený  (300 ml ± 30 ml) 70
- jasmínový
černý  (300 ml ± 30ml)  70
- Earl  Grey
rooibos  (300 ml ± 30ml)  65

alkohol
prosecco  (100 ml)  60
Koníček Ryzák 11° (300/500 ml) (1)  39/45
gin tonic  (200 ml)  120
- gin,  fentimans tonic,  cukrový sirup, citronová šťáva,  bitter
panák Žufánka  (40 ml)  

- dle aktuální  nabídky


