
SNÍDANĚ
Anglická snídaně

sázená vejce, slanina, salsiccia, rajče, houby, fazole, hashbrown, toast

120,-

Ztracená vejce na toastu s pražskou šunkou od kosti, 
rukolou a holandskou omáčkou

120,-

Míchaná vajíčka
80,- / s párky 110,-

Omeleta dle vašeho výběru
rajče, pražská šunka od kosti, sýr, houby, jarní cibulka

95,-

Výběr párků s domácím chlebem
křen, krémžská a plnotučná hořčice

80,-

Lívance z celozrnné mouky 
se slaninou a javorovou polevou nebo

s ovocným salátem a zakysanou smetanou

95,-

Ovesná kaše s ovocným salátem
80,- / se sójovým mlékem 90,-

Domácí müsli s bílým jogurtem, ovocem a medem 
80,-

Hovězí a vepřové maso nám dodává Amaso.cz, vajíčka pochází od slepic chovaných na 
podestýlce z farmy pana Matouška v Čerčanech, veškeré pečivo je z vlastní produkce.

Seznam obsažených alergenů vám obsluha předloží na vyžádání.



NÁPOJOVÝ LÍSTEK
duben 2015

Jarní espresso směs Tam Dem
50 % Kolumbie El Capuli
50 % Brazílie Fazenda Esperança

espresso    40
macchiato    45
cappuccino    55
americano (s mlékem)   55
caffè latte    65
flat white    65
+ extra shot espressa   10

ESPRESSO

FILTROVANÁ KÁVA (0,25 l)

Brazílie Fazenda Esperança
single origin espresso

espresso    40

bulletproof shake    80
(espresso, banán, kokosový olej, mléko)

mango shot    80
(espresso, mango, datlový sirup, jablečný džus)

chai tea (koření, čaj, zázvor, med, mléko) 75
london fog (earl grey, van. sirup, mléčná pěna) 60
irská káva              100
affogato (smetanová zmrzlina a espresso) 55

SPEcIALITy

Používáme čerstvé plnotučné mléko.
Sójové mléko za příplatek 15 Kč. 

tři filtrované kávy z nabídky (3 x 0,15 l)          130

DEGUSTAČNÍ SET

Kávy si nejlépe vychutnáte bez cukru a mléka.

Kolumbie Carlos Imbachi        65
odrůda: caturra
zpracování: promyté
chuť: cukrová třtina, švestky

NEALKOHOLIcKÉ NÁPOJE
Domácí limonády 0,4 l zázvorová    55  

citronáda se šalvějí   55
meruňková s meduňkou   55
ledová sencha s pomerančem  55

Voda
výtěžek z prodeje vodovody zasíláme na konto Zdravotní 

klaun - zdravotniklaun.cz 

filtrovaná vodovoda 0,5 l   10
filtrovaná vodovoda perlivá 0,5 l  10
mattoni 0,3 l    38

Ostatní pomerančový fresh 0,3 l   85
rozlévané džusy dle nabídky 0,3 l  43
coca-cola 0,3 l    45

FAF Brazílie Joao Hamilton          75
odrůda: obata
zpracování: suché
chuť: kandované ovoce, kešu ořechy, mléčná čokoláda

Kolumbie El Capuli         65
odrůda: caturra
zpracování: promyté
chuť: rozinky, mango

Filtrovaná káva dne           45
pouze do 11:00

Aeropress

Batch Brew



Výběr z českých minipivovarů (0,3 l)

Na aktuální nabídku se zeptejte obsluhy. 

Nealko kvasnicové Maisel´s Weisse (láhev 0,5 l)

     40

     45

PIVO

Bílé rulandské šedé 2012         35 /   75 / 215
jakostní ročníkové, suché, Vinařství Kubík - V. Bílovice

veltlínské zelené 2013         60 / 135 / 390
suché, Herbert Zillinger - Ebenthal, Rakousko

tramín červený 2013         50 / 120 / 350
pozdní sběr, polosuché, Vinařství Kubík - V. Bílovice

ryzlink rýnský 2012 (láhev 1 l)     45 /   95 / 370
suché, Schieferberg, Mosela - Německo

VÍNO (sklenice 0,1 l / karafa 0,25 l / láhev 0,75 l)

ALKOHOLIcKÉ NÁPOJE (0,04 l)

Rum panama ron abuelo 7 let   80

Whisk(e)y skotská glengoyne 10 let   90
irská tyrconnell    85

Červené zweigeltrebe 2012                 35 /   75 / 215
jakostní ročníkové, suché, Vinařství Kubík - V. Bílovice 

nach 2012 „muzika“          45 /   95 / 280
suché, pinot noir / zweigeltrebe, Vinařství Nestarec - V. Bílovice

dornfelder 2012 „klasika“       60 / 135 / 390
suché, Vinařství Nestarec - V. Bílovice

Přírodní destiláty Žufánek slivovice, meruňkovice, višňovka  60

ČAJ (konvička 0,45 l)

Čerstvé, ovocné a bylinné čaj z čerstvé máty   55
čaj z čerstvého zázvoru   55
ovocný čaj, heřmánkový čaj  45

HORKÁ ČOKOLÁDA (0,15 l)

Jordi´s 
Čokoládová manufaktura z Hradce Králové

ekvádor hořká 63 %   65
(připraveno z mléka, 150 ml) 

Nepál Jun Chiyabari
zpracování: černý, plně oxidovaný
sklizeň: listopad 2014 
chuť: květinová vůně, zralé ovoce, ořechy

     95

Japonsko Sencha Kanayamidori
zpracování: zelený, neoxidovaný
sklizeň: duben 2014 (odrůda kanaya-midori)
chuť: květinové aroma, máslové sušenky

     70 

Čína Taimu Long Zhu Fujian Jasmínový
zpracování: bílý, neoxidovaný
sklizeň: jaro 2014 (odrůda da ye)
chuť: lesní med, jasmín

               55

Japonsko Koucha Tsuge Benifuuki
zpracování: černý, plně oxidovaný
sklizeň: červen 2014 (odrůda benifuuki)
chuť: med, pomeranč, skořice

     60

Indie Darjeeling First Flush (různé zahrady)       85
zpracování: černý, lehce oxidovaný
sklizeň: březen 2015
chuť: jasmín, ovoce, svěží a sladký

Ajala 
Brněnská čokoládová manufaktura

peru hořká 73 %    75
(připraveno z vody, 100 ml)

Informace o alergenech vám na vyžádání poskytne obsluha



VÍKENDOVÁ NABÍDKA

Anglická snídaně
sázená vejce, slanina, salsiccia, rajče, houby, fazole, hasbrown, toast

120,-

Ztracená vejce na toastu s pražskou šunkou od kosti, 
rukolou a holandskou omáčkou

120,-

Míchaná vajíčka

80,- / s párky 110,-

Omeleta dle vašeho výběru (rajče, šunka od kosti, sýr, houby, jarní cibulka)

95,-

Výběr párků s domácím chlebem (křen, krémžská a plnotučná hořčice)

80,-

Lívance z celozrnné mouky
se slaninou a javorovou polevou nebo

s ovocným salátem a zakysanou smetanou

95,-

Domácí müsli s bílým jogurtem, ovocem a medem

80,-

Losos gravlax na toastovém chlebu s citrónovým dresinkem

160,-

César salát

125,- / s kuřecím masem 150,-

Listový salát s parmskou šunkou, jahodami a
dresinkem ze zeleného pepře

140,-

Krajíc bezlepkového chleba s kozím sýrem, 
karamelizovaným cibulo-brusinkovým čatní a sušenými rajčaty

120,-

Hummus s nachos

90,-

Teplý čokoládový fondant s garam masalou,
meruňkovou omáčkou a vanilkovou zmrzlinou

90,-

Hovězí a vepřové maso nám dodává Amaso.cz, vajíčka pochází od slepic chovaných na 
podestýlce z farmy pana Matouška v Čerčanech, veškeré pečivo je z vlastní produkce.

Seznam obsažených alergenů vám obsluha předloží na vyžádání.


