
káva
espresso  (20 g ± 5 g)  52
doppio  (40 g ± 6 g) 72
- dvojité espresso
cortado  (100 g ± 10 g) (7)  60
- espresso a našlehané mléko
cappuccino  (140 g ± 10 g) (7) 69
- espresso a našlehané mléko
flat white  (140 g ± 10 g) (7)  79
- dvojité espresso a našlehané mléko
caffe latte  (200 g ± 10 g) (7)  75
- espresso a našlehané mléko
americano  (140 g ± 10 g)  72
- dvojité espresso a horká voda
filtrovaná káva  (200 g ± 10 g)  65
chilled brew  (200 g ± 10 g)  75
+ ovesné rostlinné mléko  (1)   15
+ extra našlehané mléko  (7) 10
+ na ledu  0
 

sezónní nabídka
espresso orange (horký/studený)  (200 ml)  93
- dvojité espresso, pomerančový džus, cukrový sirup, bitter
espresso grep (horký/studený)  (180 ml) 93
- espresso, grepový džus, cukrový sirup, bitter
filtr-višeň-tonic  (190 ml)  97
- chilled brew, tonic, višňový sirup
chai latte  (180 ml) (7) 75
- černý čaj a směs koření, našlehané mléko
matcha gin tonic  (150 ml)  113
- matcha sirup, tonic,  gin,  citron, bitter
irská káva  (200 ml) (7) 117
- jameson, filtrovaná káva, cukrový sirup, smetana

víno
víno na skleničku (100 ml)  49

wifi: COKAFE / heslo: dejsiespresso



nealkoholické nápoje
matcha strawberry fizz  (300 ml)  83
- matcha sirup, jahodový sirup, soda
limonáda  (300 ml) 60
ledový čaj  (200 ml) 70
on lemon  (330 ml) 65
matchbata/rooibata/yerbata  (330 ml) 70
- l imonáda z čaje
bio mošt  (horký/studený) (200 ml)  50
- dle aktuální  nabídky
ajala čokoláda (je možno připravit  i  ve vegan verzi)  (100 g) (7)  69

čaje
rooibos (300 ml) 70 
extra vitamínový (300 ml) 70
bylinkový  (300 ml)  70
zelený  (300 ml) 75
- sencha/jasmínový
černý  (300 ml)  75
- černý čaj/Earl  Grey

jídlo
neobyčejný chleba  79
- opečený krajíc našeho chleba s pomazánkou
   dle denní nabídky
makovka  77
- s máslem, marmeládou a l ískooříškovým máslem 
bircher muesli  97
- ovesné vločky namočené přes noc v ovesném mléce, chia
   semínka,  kokosové máslo,  rozvar,  pistácie,  javorový sirup
   a naše granola
polévka  73
- polévka dle denní nabídky s krajícem našeho chleba
sendvič  132
- v masové nebo vege verzi ,  v toustovém chlebu
   s  nakládanou zeleninou a dipem


