Limonády
Vegan limonáda

55 Kč

Zeleninové pyré: karotka nebo červená řepa, soda, led

Trendy limonáda z poctivého pyré

55 Kč

Ovocné pyré: rebarbora, rakytník, mango, ananas, kiwi,
yuzu, borůvka, liči, třešeň, malina nebo jahoda, soda, led

M E N U
Polévky
Smetanovo koprový krém, křepelčí vejce,
konfitovaný brambor, lišky, slaninový chips
125 Kč
Pikantní polévka Thai curry, kreveta black tiger,
houby shiitake, kokosové mléko, koriandr
225 Kč

Limonáda

55 Kč

Limonáda s příchutí: mirabelka, hruška, okurka, bezinka,
růžový grep, citronová tráva, soda, led

Meloun limo

55 Kč

MONIN meloun, Mirinda, led

Pikant limo

55 Kč

MONIN spicy mango, MONIN lime juice, 7UP, led

Ginger Kiwi limo

55 Kč

MONIN pure kiwi, MONIN zázvor, voda, led

Orange Spritz

55 Kč

MONIN orange, MONIN lemonade mix, soda, led

Alkoholické drinky

Saláty & ciabatta & panini
Teplý zimní salát, kozí sýr Chévre, hruška, řepa,
pastinák, karotka, fenykl, špenát, vlašský ořech,
medovo citronová zálivka, cibulový chléb
225 Kč
Caesar salát, slanina, česnekové krutóny,
bagetka, Grana Padano
165 Kč

Vinný Spritz

60 Kč

S příchutí fialka, růže, bezinka, meloun, citronová tráva,
bílé víno, soda, led

Amaro Spritz

80 Kč

Hořký italský bylinný likér Montenegro se zázvorovou
limonádou, pomeranč, led

Aperol Spritz

110 Kč

Frizzante, Aperol, perlivá voda, pomeranč, led

Spanish Gin & Tonic
Caesar salát ve variantě s kuřecím prsem
215 Kč
Caesar salát ve variantě s krevetami black tiger
ve strouhance Panko
345 Kč
Ciabatta s hovězím Pastrami, čedar, okurka,
hořčičná majonéza, karamelizovaná cibulka,
steakové hranolky, listový salát
165 Kč
Panini, prosciutto, sušené rajče, rukola, pesto,
Grana Padano, listový salát
145 Kč
Panini, tomaty, mozzarella, rukola, pesto, listový salát
115 Kč

Palačinky Crêpes
Crêpes s banánem a nutellou, oříškový krokant, šlehačka
115 Kč
Crêpes se šunkou a čedarem, jarní cibulka, listový salát
115 Kč

Dezerty
Horké maliny, vanilková zmrzlina, šlehačka
95 Kč
Dukátové buchtičky, lesní ovoce, vanilkový krém
125 Kč

80 Kč

S příchutí růže, citronová tráva, růžový grep,
okurka, gin, tonic, led

Perfect Gin & Tonic

80 Kč

Ovocné pyré yuzu nebo liči, gin, tonic, led

Nealkoholické nápoje
0,33 l Mattoni
0,20 l Juice
0,25 l Pepsi, Pepsi light
0,25 l 7Up, Mirinda, Tonic
0,25|Toma ovocná
0,18 l Aloe Vera
0,25 l Horký ovocný džus

30 Kč
30 Kč
35 Kč
35 Kč
35 Kč
30 Kč
45 Kč

Jahoda, jablko nebo hruška

0,20 l Fresh juice

80 Kč

Aperitivy & likéry & vína
0,10 l Cinzano bianco, rosso, dry
0,04 l Baileys
0,04 l Vaječný likér
0,10 l Víno vinařství Mádl
0,75 l Víno vinařství Mádl
0,75 l Frizzante Crystal Svatovavřinecké
0,75 l FreshSecco Zweigeltrebe rosé

pondělí – neděle │ 10:00 – 19:00

55 Kč
48 Kč
35 Kč
45 Kč
295 Kč
390 Kč
390 Kč

Čaje
Čaj bylinkový s ovocem Mamma Tea

Kávy
Espresso
Espresso Macchiato
Espresso Doppio
Flat white
Cappuccino
Latte Macchiato
Coffee Baileys
Vídeňská káva
Alžírská káva
Alžírské Trio

40 Kč
40 Kč
70 Kč
75 Kč
55 Kč
60 Kč
65 Kč
50 Kč
60 Kč
65 Kč

Espresso, vaječný likér, zmrzlina

Irská káva
Turecká káva
Frappé
Frappé smetanové ǀ oříškové
Káva bez kofeinu

70 Kč
40 Kč
50 Kč
55 Kč
40 Kč

Všechny typy káv lze připravit v bezkofeinové
či bezlaktózové variantě.

50 Kč

Sypaný čaj z bylin, které jsou sbírány ručně v chráněné
krajinné oblasti Beskyd. Do čajů se přidává přírodně sušené
ovoce bez síry, konzervantů, barviv a aromat.

Čaj VITALITY z chrpy a slunečnice s ovocem
Složení: jablka, meduňka, pomeranče, kontryhel, rybíz, maliník,
měsíček, chrpa, slunečnice

Čaj z levandule a dobromysli s ovocem
Složení: levandule, dobromysl, měsíček, divizna, jablka, rozinky,
broskve, citrony

Čaj z meduňky a kontryhele s ovocem
Složení: meduňka, kontryhel, hrušky, jablka, rozinky

Čaj z lesních bylin s ovocem
Složení: jablka, rozinky, meduňka, švestky, hrušky, kopřiva, maliník,
ostružník, jahodník, borůvka

Čaj z meduňky a dobromysli s ovocem
Složení: meduňka, měsíček, dobromysl, jablka, rozinky, citrony,
jahody

Čaj z kopřivy a máty s ovocem
Složení: kopřiva, máta, meduňka, jablka, rozinky, švestky, citrony

Čaj z dobromysli a mateřídoušky s ovocem
Složení: jablka, rozinky, dobromysl, citrony, mateřídouška, majoránka,
jahody, měsíček, divizna

Edice s Moninem
Latte Macchiato

70 Kč

Espresso, mléko, MONIN dle výběru

Cappuccino con panna

65 Kč

Espresso, našlehané mléko, MONIN dle výběru

Čokoláda s příchutí

Čaj Mamma Tea
Dárkové balení 50 g

155 Kč

různé druhy

55 Kč

Horká čokoláda, MONIN sirup dle výběru

Čaj sypaný Althaus

MONIN příchuť: crème brûlée, kokos, slaný karamel,
čokoládové sušenky, máslové sušenky, pistácie, tiramisu…

Althaus jsou sypané čaje z nejlepších světových čajových
plantáží. Každý druh čaje reprezentuje své charakteristické
vlastnosti, které se odvíjejí od oblasti pěstování, doby sklízení,
stupně a jakosti čajového lístku.

Chai Latte & Bombardino

Caribbean zest

Chai Latté je indický nápoj z přírodních surovin, který se rozšířil
z Dillí a Bombaje. Jde o směs silného čaje, plnotučného
mléka, směsi exotického koření a medu.

Tiger Spice

55 Kč

Chai Latte s černým čajem

Elephant Vanilla

55 Kč

Chai Latte s černým čajem

Tortoise Green Tea

55 Kč

Chai Latte se zeleným čajem

Bombardino

50 Kč

75 Kč

0,1 l bombardino, porce šlehačky

Složení: Zelený čaj, graviola, šafrán

Sweet wild cherry
Složení: Černý čaj, třešně, ostružinové listy, růžové listy, aroma

Manon
Složení: zelený čaj, květy chrpy, slunečnice, růží, aroma

Ginger breeze
Složení: kousky zázvoru, citrónová tráva, citrónová kůra, černý pepř

Bavarian mint
Vynikající mátový čaj s výraznou chutí a aroma.

Assam meleng
Obzvlášť silný a kořeněný čaj, vhodný k snídaňovým pochoutkám.

Red fruit flash
Složení: lesní plody, jahody, černý rybíz, hrozinky, ibišek, bez, borůvky

Horká čokoláda

Gunpowder zhu cha
Čínský zelený čaj s dlouhými a pevnými listy.

Horká čokoláda tmavá
Horká čokoláda s marshmallow
Horká čokoláda s vaječným likérem
Porce šlehačky 10 g

45 Kč
55 Kč
65 Kč
10 Kč

Almond
Složení: skořice, hrozinky, kousky jablek, hrušky, heřmánek, mandle

Rooibush cream caramel
Složení: Rooibos, vanilka, kousky karamelu

