
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
espresso tonic  (130 ml)  93
- espresso, tonic, simple sirup, lemon
filtr višeň tonic  (190 ml)  97
- filtrovaná káva, tonic, višeň
ice matcha latte  (180 ml) (7) 97
- matcha sirup, našlehané mléko, led
matcha strawberry fizz  (300 ml)  83
- matcha sirup, soda, jahody
spring špritz  (180 ml) 113
- gin, prosecco, bezový sirup, soda, citron, květiny
chai latte  (200 ml) (7) 75
- černý čaj a směs koření, našlehané mléko
irská káva  (200 ml) (7) 117
- jameson, filtrovaná káva, cukrový sirup

nealkoholické nápoje
limonáda  (300 ml) 60
on lemon  (330 ml) 65
matchbata/rooibata/yerbata  (330 ml) 70
- l imonáda z čaje
bio mošt  (200 ml)  50
- dle aktuální  nabídky
ajala čokoláda (je možno připravit  i  ve vegan verzi)  (100 g) (7)  69
karafa vodyperlivá/neperlivá (1000 ml)  49
nealkoholické pivo (500 ml)  47
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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
zázvorový  (300 ml)  70

alkoholické nápoje
víno na skleničku (100 ml)  55
prosecco  (100 ml)  65
HoppyDog APA (300 ml) 50
- dle aktuální  nabídky
HoppyDog IPA (300 ml) 60
- dle aktuální  nabídky

jídlení nabídka nabídka do 14:00
neobyčejný chleba    102
- dle týdenní nabídky
míchaná vajíčka  97
- míchaná vajíčka s créme fraiche a pažitkou, chleba s máslem
od každého kousek   175
- půlka krajíce pšeničného chleba s pomazánkou, míchaná 
vajíčka s pažitkou, dva párky od Bobra s kečupem a hořčicí , 
salátek,  kousek chleba s máslem
french toast 167 
- french toast plněný smetanovým krémem s kousky jahod, 
jahodový rozvar s vanilkou, mascarpone krém s tonkou, 
zdobený l imetkovou kůrou, modrou chrpou a l ísko oříškovým 
gril iášem
smoothie bowl 167  
- borůvková smoothie bowl s banánem, kešu máslem 
a ovesným mlékem, zdobená bezlepkovou ořechovou 
granolou, čerstvým ovocem a chia semínky
vejce benedikt    175
-anglický muffin,  medová hořčice,  špenát na másle,  opečená 
šunka od Bobra,  pošírované vejce,  holandská omáčka, pažitka

jídelní nabídka od 11:00 do vyprodání
fresh sendvič  95
-dle denní nabídky

polévka  73
- polévka dle denní nabídky s krajícem našeho chleba

informace o obsažených alergenech poskytne obsluha


