
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  (200 ml)  93
- dvojité espresso, pomerančový džus, cukrový sirup, bitter
espresso grep  (180 ml) 93
- espresso, grepový džus, cukrový sirup, bitter
strawberry espresso tonic  (160 ml)  97
- jahodový sirup, tonic, dvojité espresso
filtr-višeň-tonic  (190 ml)  97
- chilled brew, tonic, višňový sirup
ice matcha latte  (180 ml) (7) 97
- matcha sirup, našlehané mléko, led
matcha strawberry fizz  (300 ml)  83
- matcha sirup, soda, jahody
irská káva  (180 ml) (7) 117
- jameson, filtrovaná káva, cukrový sirup

nealkoholické nápoje
kofola (400 ml) 44
malinovka (400 ml) 40 
limonáda  (300 ml) 60
on lemon  (330 ml) 65
matchbata/rooibata/yerbata/icebata  (330 ml) 70
- l imonáda z čaje
bio mošt  (200 ml)  50
pomerančový fresh (200 ml)  67
karafa vody (500 ml)  49
nealkoholické pivo  (500 ml)  47
ajala čokoláda (je možno připravit  i  ve vegan verzi)  (100 g) (7)  69

čaje
rooibos (300 ml) 70
extra vitamínový (300 ml) 70
- směs šípek,  arónie,  rakytník
bylinkový  (300 ml)  70
zelený  (300 ml ± 30 ml) 75
- sencha/jasmínový
černý  (300 ml ± 30ml)  75
- černý/Earl  Grey
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alkohol
víno na skleničku  (100 ml)  55
prosecco na skleničku  (100 ml)  65
mimosa  (200 ml)  93
- prosecco, pomerančový fresh
spring špritz  (180 ml)  113
- gin,  prosecco, bezový sirup, soda, citron, květiny
růžový  (200 ml)  127
- heymans gin,  grepový džus,  pink grep fentimans
HoppyDog APA 300 ml 50
- dle aktuální  nabídky
HoppyDog IPA 300 ml 60
- dle aktuální  nabídky
pivo na čepu (500 ml) 43/49 
- dle denní nabídky

snídaňová nabídka do 13:00
sendvič do ruky  95
- pečivo z naší  pekárny naplněné spoustou čerstvých dobrot

míchaná vajíčka  97
- míchaná vajíčka s crème fraiche a pažitkou, chleba s máslem
neobyčejný chleba  112
- krajíc chleba, ředkvičková pomazánka s jarní  cibulkou, l isty 
čerstvého špenátu, zastřené vajíčko, mikrobylinky,  slaná 
granola
granola bowl  122
- ořechová bezlepková granola s řeckým jogurtem, malinovým 
rozvarem, oříškovým máslem a čerstvým ovocem, zdobená 
pečeným kokosem a pistáciemi
francouzský toust  155
- z naší  domácí makovky,  lemond curde, mátovým krémem, 
malinovým rozvarem a čerstvým ovocem, sypané pečeným 
kokosem a pistáciemi
od každého kousek  165
- pečivo z naší  pekárny,  míchaná vajíčka s crème fraiche 
a pažitkou, dva párky od Bobra,  mladá gouda, čerstvé máslo, 
domácí marmeláda, salátek
vejce benedikt 165
- dva plátky žitného chlebu s cibulovým chutney, šunkou
   od Bobra,  zastřeným vejcem a holandskou omáčkou

odpolední nabídka od 12:00 do vyprodání
sendvič do ruky  95
- pečivo z naší  pekárny naplněné spoustou čerstvých dobrot
polévka  73
- polévka dle denní nabídky s krajícem chleba
zapečený sendvič z našeho pečiva  142
- v masové nebo vege verzi  s  nakládanou zeleninou a dipem 
nakládaný hermelín 135
- nakládaný hermelín s kváskovým chlebem, nakládanou
   zeleninou, smaženou cibulkou a mikrobylinkami 
grilled cheese - zapečený sendvič  105
- toustový chleba plněný cheddarem, kečup
+ možno připravit  se šunkou od Bobra +15
makovka s marmeládou a oříškovým máslíčkem 77
- sladká makovka z naší  pekárny,  ovocná marmeláda 
a oříškové máslíčko

informace o obsažených alergenech poskytne obsluha


