
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  

+ ovesné rostlinné mléko  (1)   15
+ babyccino  (7) 10
+ na ledu 0

káva

espresso tonic (125 ml) 97
- espresso, tonic, cukrový sirup
espresso orange (horký/studený) (200 ml) 93
- dvojité espresso, pomerančový džus, cukrový sirup,bitter
espresso grep (horký/studený) (200 ml) 93
- espresso, grepový džus, cukrový sirup,bitter
chai latté (200 ml)(7) 85
- směs koření a černého čaje s našlehaným mlékem
london fog (200 ml)(7) 85
- earl grey s vanilkovým sirupem a našlehanou mléčnou pěnou
moncheri (200 ml) (7) 97
- dvojité espresso, čokoláda, višňový sirup a našlehané mléko
irská káva (200 ml) (7) 122
- whiskey, filtrovaná káva, cukrový sirup, našlehaná smetana, 
kakaový bitters
podzimní mula (220 ml) 122
- vodka, chilli, skořice, zázvorové pivo
opilé jablko (200 ml) 117
- jablečný mošt, spiced rum, skořicový sirup

sezónní nabídka

mimosa (200 ml) 93
- prosecco, pomerančový fresh
prosecco na skleničku (100 ml) 65
víno na skleničku (100 ml) 49
pivo na čepu (300/500 ml) 43/49
láhvové pivo (300/700 ml) 

alkohol

kofola (400 ml) 44
malinovka (400 ml) 44
pomerančový fresh (200 ml) 67
limonáda (300 ml) 60
on lemon (330 ml) 65
matchbata/roibata/yerbata (330 ml) 70
bio mošt (horký/studený) (200 ml) 50
ajala čokoláda (je možno připravit  i  vegan verzi)(100 ml) (7) 69
apple matcha fizz (300 ml) 83
- matcha sirup, jablečný mošt,  soda

nealkoholické nápoje



roiboos (300 ml) 70
extra vitamínový (300 ml) 70
- šípek,  arónie,  rakytník
bylinkový (300 ml) 70
zázvorový (300 ml) 70
mint and berries (300 ml) 70
- organický mátovo-ovocný čaj
zelený (300 ml) 75

čaje

sendvič do ruky  95
- pečivo z naší  pekárny naplněné spoustou čerstvých dobrot
míchaná vajíčka  105
- míchaná vajíčka s créme fraiche a pažitkou, chleba s máslem
od každého kousek  175
- krajíc kváskového chleba, kousek másla se slanou granolou, 
míchaná vajíčka s creme fraiche a pažitkou, opečená slanina, 
párek od Bobra s kečupem a hořčicí ,  pečená zelenina
topinka  122
- opečený krajíc kváskového chleba, paprikovo rajčatová směs, 
volské oko, sezamové semínka, kopr
french toast  167
- french toast plněný domácími povidly,  obalený ve skořicovém 
cukru, vanilkový krém, švestkové pyré,  pečené švestky, 
karamelizované vlašské ořechy, med
ovesná kaše  122
- bezlepková ovesná kaše s ovesným mlékem a s chia semínky, 
čerstvé hrušky,  jablečná šťáva,  oříškové máslo,  javorový sirup
vejce benedikt  175
- dva plátky žitného chlebu s cibulovým chutney, šunkou od 
Bobra,  pošírované vejce,  holandská omáčka, pažitka

jídelní nabídka do 14:00

sendvič do ruky  95
- pečivo z naší  pekárny naplněné spoustou čerstvých dobrot
poctivá paštika (100g) 135
- pepřová/ mandlová,  náš kváskový chleba
polévka  73
- dle denní nabídky s krajícem našeho chleba
pomazánka  97
- krajíc čerstvého chleba, pomazánka dle denní nabídky, 
zdobená klíčky
nakládaný hermelín  122
- nakládaný hermelín s kváskovým chlebem, nakládanou 
zeleninou, mikrobylinkami
grilled cheese - zapečený sendvič  122
- tři  krajíce toustového chlebu, cheddar
- možnost připravit  se šunkou navíci   + 15
zapečený sendvič  185
- v masové nebo vege s nakládanou zeleninou a s dipemi

nabídka od 11:00 do vyprodání

english menu
wifi: cokafe dov guest, heslo: dejsiespresso

informace o obsažených alergenech poskytne obsluha


