
espresso  (20 g ± 5 g)  52
lungo (100 g ± 10 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

informace o obsažených alergenech poskytne obsluha

prosecco na skleničku (100 ml) 65
láhvové pivo Haksna (dle denní nabídky)(300)  60
pálenka (40 ml) 65
- dle aktuální  nabídka   

alkohol

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

čaje



kofola (400 ml) 44
malinovka (400 ml) 44
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

nealkoholické nápoje

informace o obsažených alergenech poskytne obsluha

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
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
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
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

sezónní nabídka


