_ Káva _

_ Horké nápoje _

káva je pražená v pražírně výběrové kávy
Cogito Coffee (Chorvatsko)

Espresso
Lungo
Double
Macchiato
Cappuccino
Flat white
Americano
Latte

45.-

+ extra shot
+ rostlinné mléko

15.15.-

Aeropress
V60
Batch brew

70.-

45.60.50.55.65.60.65.-

Chai Latte
Kurkuma Latte
Červená řepa Latte
Kashmiri pink Chai Latte
Matcha Latte

65.-

Horká čokoláda

60.-

65.65.65.65.-

Jordi's, Hradec Kralove;tmavá čokoláda
(kakaové boby 63%, třtinový cukr), kakaový
prášek (7%).připraveno z mléka

Horké kakao

55.-

Jordi's, Hradec Kralove; Nealkalizovaný
přírodní kakaový prášek. připraveno z mléka

70.55.-

_ Studené nápoje _
Domácí limonáda, 0.4l

55.-

- Mix citrusů
- Zázvor s citrónem

Pomerančový džus, 0.2l
Bohemsca, 0.33l
Soda, 0.1l

35.55.5.-

_ Čaj _
Ovocný

_ Víno _
Graševina Kutjevo, 0.1l

60.-

kousky dýně, jablko, jahody, citrónová tráva

Černý

55.-

earl grey, černý čaj z Cejlonu (Srí Lanka)

Černý

65.-

Vrbnička žlahtina, 0.1l

darjeeling, second flush tukdah;chuť je
delikátní,příjemně svíravá a vyvážená

Zelený

65.-

japan bancha premium, základní třída
japonských zelených čajů

Mátový

60.-

nana máta , sladce mentolova, lehce štiplava
a velmi osvěžující chuť

Heřmánek

60.-

Horký zazvor

60.-

z domácího zázvorového sirupu s přídavkem
čerstvého citronu

48.-

bílé suché víno; chuť je lehká, svěží, zaoblená s
lehkou ovocnou vůní
ostrov Krk, Chorvatsko

Pelješac, 0.1l

44.-

červené suché víno; chuť je svěží s lehkou a
svěží s lehkou tříslovinou
poloostrov Pelješac, Chorvatsko

Kupilek, 0,1l

pravý květ, mírná nahořklá a lahodně
aromatická chuť

38.-

bílé suché víno; vůně je příjemná, květinová a
mírně ovocná, harmonická chut'
střední Slavonie, Chorvatsko

54.-

zdravé ostružinové víno; vyráběno přirozeným
procesem fermentace ze zralých ostružin;
vyvážená sladkost, kyselost, tanin a alkoholu
Klanjec, Chorvatsko

Informace o alergenech Vám na vyžádání poskytne obsluha; ceny v kč včetne dph.

wifi: oblakcoffee

_ Snídaně _
podáváme od 08-13h

Granola s jogurtem

95.-

domácí granola se sušeným ovocem a ořechy, sojový/
řecký jogurt, semínka, kokosové plátky a čerstvé ovoce

Banánový chlebíček

105.banánový chléb s arašídovým máslem, banány, sezónní
ovoce, kokosové plátky

Ajvar chlebíček

105.opečený chleb s ajvarem, polníček, balkánský sýr,
semínka, vlašské ořechy, granátové jablko
*veganská verze bez sýru

_ Jídlo _
podáváme celý den

Zapečený toast sandwich

95.4 zapečené sendviče, podávané s čerstvým salátem a
cherry rajčaty,připravené ve dvou verzích:
- šunka-sýr
- dva druhy sýra (čedar a mozzarella)

_ Letní speciality _

Espresso na ledu
Ledovy Flat white
Ledovy Latte
Filter na ledu
Espresso Tonic

65.70.75.60.70.-

