
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
+ extra shot  20
+ na ledu  0

káva

cascara (200 ml) 80
- čaj  z kávových slupek
cascara cordial (200  ml) 130
- cascara, cordial, sušený ibišek
espresso orange (horký/studený) (200 ml) 93
- dvojité espresso, pomerančový džus, cukrový sirup, bitter
chai latté (200 ml)(7) 85
- směs koření a černého čaje s našlehaným mlékem
chilli  čokoláda (200 ml)(7) 102
- ajala čokoláda, espresso, chilli, šlehaná smetana
bílý jamajčan (120 ml) (7) 112
- spiced rum, kávový likér, skořicový sirup, smetana, badyán
irská káva (200 ml) (7) 132
- whiskey, dvojité espresso, kávový likér, našlehaná smetana
punčák (170 ml) 97
becherovka, citronová šťáva, pomerančový džus, simple sirup
opilé jablko (200 ml) 107
- spiced rum, skořicový sirup, horký mošt
svařák (bílý/čer vený) (170 ml) 85
- bílé/červené víno, kořeněný sirup

sezónní nabídka

víno na skleničku (100 ml) 49
láhvové pivo (300) 

- speciál dle denní nabídky

alkohol



limonáda (300 ml) 60
amity limonády (330 ml) 65
amity čajové limonády (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

zelený (300 ml) 75
- sencha/jasmínový
černý čaj (300 ml) 75
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

čaje

pomazánka  105
- opečený krajíc našeho chleba s pomazánkou 

granola bowl  108
- řecký jogurt,  naše granola,  pečená jablka,  jablečné pyré, 
karamel a pekanový gril iáš
topinka  122
- náš pšeničný chleba, dýňové máslo,  r icotta,  slaná granola,
polníček,  chil l i  nitě
polévka  77
- polevka dle denní nabídky,  krajíc našeho chleba
zapečený sendvič  135
- masová nebo vege verze,  v toustovém chlebu s nakládanou 
zeleninou a dipem
vylepšený banana bread  92
- banánový chlebíček,  naše l ískooříškové máslo,  rozvar,  jogurt, 
pekanový gril iáš
poctivá paštika (100g) 135
- pepřová/ mandlová,  náš kváskový chleba
sendvič do ruky  107
- pečivo z naší  pekárny naplněné spoustou čerstvých dobrot

jídlo

english menu
wifi: cokafe centrum, heslo: dejsiespresso

informace o obsažených alergenech poskytne obsluha


